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  الكنٌسة تجدٌد احد                         

 : ألوةا

 حٍ رَ فَ بِ  كَ تِ بٌعَ  تجدٌدِ  ٌومَ  لَ مِ كَ نُ لِ  رِ شَ للبَ  كَ تِ بَ حَ مَ  جاهِ اهلنا اللهم بِ 

.  صارِ واالنتِ  كرِ والشُ  وطهارة القلبِ  النٌةِ  . وبقداسةِ  وافتخارٍ 

 جٌالِ مدى األ كَ ناموسِ  بَ عجابِ  رَ بصِ تُ نا لِ رِ ضمابِ  ضا عٌونَ وأ

القدوس  كَ روحِ لِ وَ  وألبٌكَ  نكراوالشُ  جدُ المَ  لكَ  عُ رفَ نَ فَ  والدهورِ 

 ÷والى ابد االبدٌن  ن وكل اوانٍ األ

 : فروميون

نسِة دَ المُ  الشعوبِ  ةَ ابنَ  اختارَ  هِ تِ بَ حَ مَ السماوي الذي بِ  تنِ سبٌح للخَ التَ 

ِه ذاتِ ها لِ ذَ خَ ها واتَ سَ دَ . وقَ  والروحِ  ها بالنارِ لَ سَ ها بالزوفا وؼَ رَ هَ وطَ 

 وُزَمر والشهداءِ  لِ سُ والرُ  نبٌاءِ ها األرسِ الى عُ  عادَ . وَ  اً بهٌةً روسَ عَ 

. ذلك  ةً َة سماوٌَ لٌمَ لها بدمِه الثمٌن وَ  رواح النورانٌة . واقامَ األ

.  حسانَ واإل ونَ الذي له نقدم المجد واالكرام . ومنه نسؤل العَ 

 ÷فً وقت ..... هذا واٌاه َنرجو 

 : سدرُا 

 كَ تِ ٌسَ ست كنَ االٌمان اس   ن على صخرةِ اٌها المسٌح إلهنا ٌا مَ 

ها تِ لٌها الشعوب واالمم . وجمعت فً حضٌرَ إ وتَ عَ المقدسة . ودَ 

دتها بؤن تكون معها حتى انقضاء الدهور عَ وَ االجناس واالقوام . وَ 

ها . واالجٌال . ولن تقوى علٌها امخال الهاوٌة الن هللا فً وسطِ 

منها اٌدي  ها . وال تنالنٌا وضٌقاتِ فبل تزعزعها عواصؾ الدُ 

 بعروةِ  العبد والفساد . فتظل ثابتَة كوعِدَك الصادق متمسكةَ 

ٌمان الواثق . هذه الكنٌسة التً تكلل فٌها الشهداء ونادى اإل

الرسل بالخبلص . ولهذا فنحن ابناإها نحتفل بذكرى تجدٌدها 

ٔ 



ونقول : قومً استنٌري الن الرب قد وضع على صخرٍة ثابتٍة 

ن رب العالم قد ِك . ابتهجً ألجمٌع بنٌّ اَُسِك . وبارك فٌِك 

َنِك . قومً استنٌري الن زكرٌا النبً  ٌَ اصطفاك . وبذهٍب وافٍر َز

اِك . واشعٌاء اعل  " منارة ا ِك نا مٌعاد اشراققد دَ  انهُ  نَ القداس " َكن 

ِك . وقد حَ جبلل َوشَ واإل زِ قومً استنٌري الن هللا بجمال العِ 

ن ذراع الراعً ِك . قومً استنٌري ألَق جمالِ اشتهى الملك فابِ 

ِك . قومً رَ هَ الصالح قد عانقتِك . ومقدس القدٌسٌن بروح قُدسِه طَ 

استنٌري الن شمس البر قد َحَل فٌِك . ومجد هللا اشرَق علٌِك 

واالن نتضرُع الٌَك اٌها الرب القدٌر فً  *ِك فؤضاَء كل ارجابَ 

بعٌن الرحمة إلٌها  ٌوم تجدٌد بٌعتك المقدسة . طالبٌن ان تنظر

ومن سابر الشدابد والمكاره تصونها . اللهم وثبتها على صخرة 

االٌمان المنتصر . واختم بنٌها بختم صلٌبَك  الظافر . ومن 

م . وانشر امنك وسبلمك بٌنهم . ربنا واجمع ذهُ راِك ابلٌس انقِ شِ 

ها عاتَ دٌن منهم . وافتقد الخطاة بالرحمة والمؽفرة . وَزٌن رُ دَ بَ المُ 

المإمنٌن  كَ صلٌبِ  . واحفظ بعبلمةِ  . وكهنتها بالمعرفةِ  بالحكمةِ 

ك واٌاهم مع ابٌك وروحك دَ مجِ . لكً ما نُ  المولودٌن بالمعمودٌةِ 

 ÷ القدوس االن وكل اوان والى ابد االبدٌن  ... امٌن 

 : عطرُا

ربنا افكاراً طاهرًة وسٌرًة بارة . لنكون اؼصاناً ثابتًة فً  اعطنا

ها  الزكٌة العالم بؤسرِه . تِ حَ شة برابِ نعِ ك المقدسة . المُ كرِم كنٌستِ 

ن ضَ وقد شبت ان تخطبها لك عروساً مجٌدًة ال عٌَب فٌها وال ؼَ 

ق حِ ستَ ك . فنَ بلقاتِ ع لمُ سرِ نُ نا لِ لِ َك فً داخِ بِ لِهب ربنا نار حُ وأ

فً ملكوِتَك . ونرفع لك  السعادة االبدٌة التً َوعدت بها قدٌسٌك

         ÷المجد والشكران فً كل حٌن والى ابد االبدٌن 

ٕ 



  الكنٌسة تقدٌس احد                        

 : ألوةا

 ابنةَ  اٌها الرب العلً الذي اعطانا عهداً جدٌداً . واختار لنفسهِ 

الشعوب كنٌسًة مجٌدة . وبدمه الزكً الثمٌن قدسها . ووضع 

ها .واصطفى بولس كاروزاً امٌناً سَ بطرس اُسُ  اٌمانِ  على دعامةِ 

ها . فؤهلنا ربنا لنبتهج مع اصفٌابك فً ذكرى مِ ثبٌت دعابِ تَ لِ 

ك اسمك القدوس االن وكل اوان والى ابد بارِ نُ تقدٌس كنٌستك . فَ 

 ÷االبدٌن . 

 :فروميون 

 بفٌض مواهبهِ  هُ تَ بٌعَ  سَ دَ دبر الكابنات الذي قَ مُ التكرٌم والتمجٌد لِ 

. التعظٌم لذاك الذي دعا الشعوب واألمم الى  هِ جمالِ  بهاءِ ها بِ نَ ٌَ زَ وَ 

نا ٌوم طُ ؽبِ وها نحن ابناإها ٌَ  عرسها لٌتنعموا بلَذة التسبٌح فٌها .

عظمٌن اسمها .  ومكرمٌن تقدٌسها . نرفع الٌك اصوات المجد مُ 

 ÷بؤناشٌد وترانٌم حلوًة عٌدها .فً هذا وقت ....  

 : سدرُا

الذي شاء ان  د كل الموجودات .اٌها المسٌح الخالق الحكٌم موجِ 

كنٌسًة مجٌدًة وٌجمع فً حظٌرتها من  ٌختار لُه على االرِض 

لٌها االنبٌاء بشتى الشعوب والفبات . تلك التً اشار إكافة 

الرموز واالمثال . فواحٌد اشاَر إلٌها بالهٌكل الذي ُشٌَد بؤفخر 

الحجارة واكرمها . وآخر ناداها قاببلً انَسً شعبِك  وبٌت ابٌِك 

فٌشتهً الملُك ُحسَنِك . وفً هذا الٌوم الذي فٌِه نحتفل بذكرى 

ٖ 



سبلم لِك ٌا : ال التعظٌم قابلٌنوالتكرٌم  سنةِ تقدٌسها ُنناجٌها بؤلِ 

بٌعَة هللا وعروس المسٌح الطاهرة . السبلم لِك ٌا َمن فاَق جمالُِك 

 مٌاهٍ  ٌنابٌعُ  فُق اسرارهادَ كل ُحسٍن وجمال  .  السبلم لِك ٌا َمن َتتَ 

  . . السبلم لِك الن دعابَمِك راسخٌة وقواِعُدِك ؼٌر متزعزعةٍ  ةٍ َحٌَ 

ٌُبجلوَنِك وٌُ  عظموَن َقَدَرِك . وابناء السبلم لَِك ألن ابناء السماء 

ٌَحتمون تحت ظبللَِك . السبلم ٌا ٌنبوع ا لبركات وَمنهل االرض 

اوي واألن َنتضرع إلٌَك اٌها العرٌس السم *الِنَعم والخٌرات 

ت دعابم اٌمانها الرسولً ثبِ ك . وتُ طالبٌن ان ُتعظم شؤَن كنٌَستِ 

. ربنا ها من الذنوب ومن كل شرٌر اثٌم ابناءِ المستقٌم وُتبرر 

َك. وامنحهم عهم من رحمتك . وافِض علٌهم من كنز بركاتِ واشبِ 

ٌَكونوا من الؽالبٌن . اللهم وابعد  ٌُقارعوا َخصمهم اللَدود و القوة ل

الحروب عنهم والفَِتن من بٌنهم . واسمع صلوات عبٌدَك 

راً من طهِ م مُ سهُ واستجب الى طلباتهم الَحسنة . وبَزوفَِك َقدِ 

الشوابب والرزاٌا اٌاهم . واجعل ٌا رب بجاه هذه الصبلة التً 

َنرفعها الٌَك ان ٌسود السبلم بٌننا . وفً مراعً األمن الُخضِر 

ارِبضنا . وانعم بالمؽفرة علٌنا وعلى امواتنا . لكً نحن وهم 

 ÷نسبحك واباَك وروحَك القدوس األن والى ابد االبدٌن 

 : عطرُا

َتن السماوي الذي اختاَر الكنٌسة عروساً لُه . واقتناها اٌها الخَ 

بصلٌبِه وطهرها بدمه وَقَدَس اوالدها بروح قُدسِه . تقبل منا 

عطر البخور المقدم الٌك فً ٌوم تقدٌسها قرباناً َمرضٌاً . واصنع 

ٌّح  َتَرجوَنَك . واستجب الى سإلِهم وَن ٌَ بِه رحمًة لكل الذٌن 

جداً وشكراً فً كل حٌن والى ابد االبدٌن . امواتهم . لنرفع لك م

                   ÷امٌن 

ٗ 



 احد بشارة زكرٌا                         

 : ألوةا

وفً ؼاٌة  سنٍ وحُ  النٌةِ  وبقداسةِ  حلوةٍ  اهلنا اللهم لكً بنؽماتٍ 

ٌوحنا المعمدان . فنشكرك  االكرام . نكمل تذكار الحبل بكاروزكَ 

بؽنى نعمتك ونمجدك معه فً ملكوتك . ونتمتع معه بالسعادة 

لشكر والتعظٌم لجبللَِك . ربنا نانَِك . ونقدم انؽام االدابمة فً جِ 

 ÷.... لهنا الى ابد االبدٌن وإ

 : فروميون

التسبٌح لكلمة هللا المسجود لُه . الذي ٌبهج العواقر وٌحًٌ امل 

الشٌوخ . ذاك الذي ارسل مبلكُه جبرابٌل لٌحمل البشارة العظمى 

ابنهما ٌوحنا . الذي صار  الى البارٌن زكرٌا والٌصابات بمٌبلدِ 

ِد الطرٌق امامَك وجعل السبٌل هَ نٌراً . ومَ كوكباً فً البرٌة مُ 

واالعتراؾ بَك . اٌها الصالح  الناس الى التوبةِ  مستقٌماً . ودعا

قدوس فً هذا الذي به ٌلٌق الحمد والشكران . وبؤبٌك وبروحك ال

 ÷.. وقت.....

 : سدرُا

كرم جنسنا فتؤتً الى عالمنا . ان تُ  بتَ اٌها المسٌح اإلله ٌا َمن شِ 

القدٌم تعود بنا  ومن تٌه األباطٌل العالمٌة تجمعنا . والى المٌراث

َك ازهرت تِ عمَ ضى نِ قتَ مُ شٌخوخة ابٌنا ابراهٌم وبِ  تَ انَت الذي َسندّ 

 عتَ فَ انَت الذي رَ  احشاء سارة العاقر فؤثمرت اسحق ابن الموعد .

عن ِحنَة ووهبتها صموبٌل واقمتُه لَك نبٌاً .انَت الذي  قمِ عار العُ 

ارسلت المبلك الى منوح َوَبَشَرهُ بوالدة ابنِه شمشون . وفً مثل 

٘ 



ا الٌوم ارسلت جبرابٌل المبلك لٌحمل البشارة الى الكاهن هذ

ٌُبِخر فً قُدِس اقداسِ   َك .فَبَشَرهُ بالحبلِ الشٌخ البار زكرٌا وهو 

البكر ٌوحنا . واذ راودهُ الشك ُعقِد لسانه وَفَقَد قُدرة النطق  بؤبنهِ 

مَت على الٌصابات بٌوحنا فً ِسن انت الذي انعَ  والكبلم .

لما ُولَِد صاَر لَك كارزاً َوُمَبِشراً وساعٌاً ورسوالً و ها .شٌخوختِ 

قُم وُمخِبراً . ٌَ بٌن موالٌد النساء اعظم   َوقد َشِهدَت لَُه بقولَِك لَم 

ضرعٌن ان تَ واالن  نتضرُع الٌَك اٌها اإلله الرحٌم مُ  *منُه 

المجٌد .  تإهلنا لُنكِرم ٌوَم بشارة الكاهن البار زكرٌا بالحبلِ 

كاراً مباركاً على َمدى السنٌن والدهور وأبِهج بِه فاجعله تذ

كنٌستَك . وازَرع السبلم الدابم فً ارجابِها . أِشع الُحَب واأللفة 

بٌن بنٌها . وُصنُهم من المضار واآلفات بَمِنَك . لَِكً بَفَرٍح 

ٌَحتفلوا بؤعٌاد َتدبٌرك . ك شفاء تِ حمَ وامنح ٌا رب برِ  وِؼبَطٍة 

سرى . واطبلقاً للمسجونٌن َوَفرجاً للمكتببٌن المرضى وُعتقاً لؤل

وقوتاً للمعوزٌن َوعوناً لؤلرامل . ورُعاًٌة لؤلٌتام والمَشردٌن 

.وؼفراناً كامبلً للخطاة والمذنبٌن . وحفظاً للقرٌبٌن وعودًة سالمًة 

لكً نحُن  للبعٌدٌن . واصنع ذكراً صالحاً لكافة موتانا المإمنٌن .

 ÷.. وحَك القدوس األن ...وشكراً وألبٌك ولروهم َنرفُع لَك حمداً 

 :  عطرُا

ٌُبِشَر  ٌا عظٌم األحبار السماوي . الذي ارسَل مبلكُه جبرابٌل ل

صبلتِه وقبول قرابٌِنِه  زكرٌا بالحبل بؤبنه ٌوحنا . فَبَشَرهُ بسماعِ 

نا . واسمع صوت زوجتِه . تقبل ٌا رب بخورِ  ةِ قارَ وانتهاء عَ 

ٌُفٌُدنا وٌُ عاتنا . واستجب دعابنا تضرُ  َفَنرفع صلح لنا . وامنحنا ما 

 ÷....ألن وفً كل حٌن والى ابد االبدٌنالَك المجد والشكران .

 

ٙ 



 احد بشارة العذراء مرٌم  عٌد                  

  : ألوةُا

الى اهلنا اٌها الرب اإلله لُِنَسِبَحَك مع جبرابٌل ربٌس المبلبكة الذي َنَقَل 

العذراء ابنِة داإود بشارَة الحبل بَك. وُنخِبر بعجاِبِبَك مع ٌوسؾ البار 

الذي َكَشَؾ لَُه ِسَر هذا الحبل اإللهً . فُنَهلِل لَك ونحَمُدَك بتراتٌٍل قُُدسٌٍة 

 ÷ونسجُد لآلب والُِدَك َونحمُد روحَك القدوس االن والى ابد ابدٌن.....

 : فروميون

ٌُحِضَر فً احشاء العذراء ذاتُه . التقدٌس التسبٌح للعظٌم الذي ش اء ان 

ِحَل فٌها بمحبتِه . التهلٌل لمقٌت الكابنات  ٌَ للجبار الذي َسَنَد االحشاء لِ

ٌ ً الطاهرة بتواضعِه . اإلكرام لئلله الذي َبَشَر  الذي اقتاَت من َثد

السبلم  العذراء بالَحَدِث العظٌم فبادرها المبلك بالسبلِم . ثم َحَل فٌها إلهُ 

لٌق الحمد  ٌَ ٌَزَرع سبلَمُه فً المعمورِة ُكلِها . الصالح الذي به  ل

 ÷والشكران فً هذا وقت احتفالنا ببشارِة امنا العذراء . وفً وقت ...

 : سدرُا

ربنا ٌسوع المسٌح ٌا شمس البر وُمَخلِص العالم . ٌا َمن تناَزلت من 

سمِو َعَظَمِتَك . وفً احشاء البتول القدٌسة َحلَلَت بإرادِتَك . َنرفع الٌك 

مع الُمَرِتل اإللهً تراتٌل الحمِد قابلٌن : لُتَسبح كل َنسمِة الرب الذي 

من علٌاِء َمجدِه من اجِل َحل فً َبطِن العذراء فً ملِا الزمان . ناِزالً 

خبلص بنً جبلَتِه . الذٌن َذلَلَتهم الخطٌبة واؼواُهم الشٌطان َعدَوهُ . 

فؤرسَل جبرابٌل َحاِمبلً بشارتِه الى العذراء الطاهرة ُمبادراً اٌاها 

بالسبلم قاببلً : السبلم لَِك ٌا ممتلبًة نعمًة مباركٌة انِت فً النساء . 

 الناطق والفابق بهاَءهُ . السبلم لِك ٌا خزانة السبلم لَِك ٌا َهٌكل هللا

الخبز السماوي مقٌت كل البراٌا السبلم لِك ٌا سفٌنًة َحَملَت مخلص 

ٌَصٌَر  العالم . السبلم لِك ٌا ممتلبًة نعمًة وأُم القدٌم االٌام الذي شاَء ان 
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لِك  جنٌناً فً احشاِبِك . السبلم لِك ٌا َعروساً لم َتعِرؾ رُجبلً . السبلم

ٌا قُبة السماء التً اشاَر الٌها ٌعقوب بالسلِم النورانٌَة . السبلم لِك ألن 

منِك اشرق رُب الشعوب واالمم . السبلم لِك ألنك َولَدِت أمَن العالم . 

السبلم لِك ألنِك ِصرِت الجبل الُمقدس الذي اقُتِطَع حجُر بؽٌر اٌدي 

تعطٌِك الطوبى قابلة :  َبشرٌة . ومن اجل هذا فؤن قبابل االرض قاطبةً 

ٌَرَتِعب  طوباِك ألنِك َولَدِت َمن َتَنَبؤَ َعنُه اشعٌاء النبً وناَجٌِت من 

السرافٌم من الدنو منُه َرهَبًة من فابق جبللِه . طوباِك ألَنِك احتضنِت 

النار الؽٌر الهٌولٌة فً داخلَِك . طوباِك ٌا َفخَر االنبٌاء وَبهَجت الُرسل 

َسرة الشهداء االبرٌاء . طوباِك ٌا اكلٌل البتوالت وَمفَخَرة االتقٌاء . َومَ 

واألن نسؤلُِك لَتَتضرعً الى اإلله المولود منِك لكً  *الصباٌا والفتٌات 

ٌَمنح النقاء لَكَهَنِتها . والِعفة لشمامستها .  ٌَحَفَظ ابناء بٌعتِه وُرعاِتها و

ٌُهدي الشبان الى صالِح االعما ٌَسِنُد الشٌوخ . و ٌُعِز األرامل و ل . و

ٌَقضون .  ٌَجعل الحكام بعدٍل  ٌُبطل الحروب والفتن . َو واألٌتام . و

ٌَحفظ الَقرٌبٌن  ٌُعٌد بالسبلِم البعٌدٌن . و ٌَؽفُر للخطاة التاببٌن . و و

ٌُفِرج عن المتضاٌقٌن . َوٌكتب فً سفر الحٌاة  ٌُشفً الَمرضى و و

ٌُرٌَحهم فً مخادع  النور . لكً نحن وهم اسماء الموتى المإمنٌن . و

 ÷نرفع لُه الحمد والشكران وألبٌِه ولروحِه القدوس األن ......... 

 :  عطرُا

.َتَقَبل صلواتنا وطلباتنا مع عطر البخور اللهم ٌا قابل الذبابح والقرابٌن 

الذي نقدمه امامك فً ذكرى البشارة بالحَبِل ِبَك .وافِض من بحر 

جودَك رحمًة َونعَمًة لكافِة المإمنٌن . واؼفر للخطاة والمذنبٌن .وَعِز 

الحزانى واطلق المؤسورٌن .ونِجنا من سابِر المضار واآلفات. واذكر 

وامواتنا . لكً ُنمِجُدك واٌاهم فً كل حٌن والى  برأفِتك ابناءنا واخوتنا

 ÷ابد االبدٌن  .......... 
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 لٌصابات اها ت  احد زٌارة العذراء لنسٌب                

 :  ألوةُا

 ةً بَ نِ هَ ها مُ تِ سٌبَ ذكار زٌارة العذراء للٌصابات نَ م تِ كرِ نُ اهلنا ربنا لِ 

 صالحٍ  وضمٌرٍ  صادقٍ  بٌوحنا ابنها . وان نحتفل بإٌمانٍ  بالحبلِ 

ت بها الٌصابات . ومعها بَ حَ الطوباوٌة كما رَ  بالعذراءِ  حبٌنَ رَ مُ 

 كَ حَ بِ سَ نُ هاتفٌن مباركٌة انِت فً النساء ومباركٌة ثمرةُ بطنِك . فَ 

 ÷األن وكل اوان والى ابد األبدٌن .... امٌن  

 :  فروميون

ٌُنٌر الذٌن  التسبٌح للنور األزلً الذي اشرق فً اخر األزمان ل

فً احشاء العذراء .  هُ َضَر ذاتَ كانوا فً الظلمة جالسٌن . وحَ 

ِرِه اضاَء ابناء المسكونة اجمعٌن . التقدٌس للرحٌم الذي وهوبظُ 

رسولِه ٌوحنا وهو ما زاَل فً  َحَرك امه وهً ُحبلى به . لزٌارةِ 

ٌُنٌر لُه الدرَب ِه العاقر . لٌمؤَل مِ احشاء اُ  هُ من روِح قُدسِه . و

. الصالح الذي بِه ٌلٌُق الحمد والشكران  الناس الى التوبةِ  بدعوةِ 

 ÷فً هذا وقت ......... 

    : سدرُا

 نَ ان تسكُ  بتَ اٌها المسٌح اإلله ٌا وحٌد األب األزلً . ٌا َمن شِ 

نسٌبتها الٌصابات  احشاء العذراء الطاهرة مرٌم . وتقودها لزٌارةِ 

َك مِ سبلم اُ  . واذ َسِمَعتْ  َك ٌوحناالُحبلى هً األخرى بكاروزِ 

ت من الروح حاً وابتهاجاً . وامتؤَل ارتكَض الجنٌن فً احشاِبها َفرَ 

قابلًة : مباركُة انِت فً النساء  عظٌمٍ  ت بصوتٍ فَ تَ القدس وهَ 

ً  . فهوذا  ومباركُة ثمرةُ بطنِك . من اٌن لً ان تؤتً ام ربً ال
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ً  سبلمِ  حٌن صار صوتُ  فً بطنً .  الجنٌنُ َض كَ ارتَ  ِك فً اُُذَن

َم ما قٌَل لها من قَِبل الرب . ولهذا فنحن تِ أن ٌَ  تْ آَمنَ  َمنْ فطوبى لِ 

ع جمٌع قبابل األرض المإمنٌن ُنبجُل هذه األم الطاهرة  م َمعَشرُ 

الرب . وشفٌعًة لنا فً الِمَحن  خلِص ألنها صارت اُماً للمُ 

بق كمالها . والتجارب ونقول : َهلُمً بالسبلم اٌتها الطاهرة الفا

الجبار فً سماء  ٌا حمامًة ودٌعًة منها انطلَق النسرُ  َهلُمً بالسبلمِ 

ٌا بتوالً ُتعطٌها الطوبى قبابل االرض  نا . َهلُمً بالسبلمِ ارضِ 

العالم ألنِك صرِت ٌنبوع الِنَعم  قاطبًة . مباركٌة انِت فً نساءِ 

ِرِك راً الى ُطهوالتطوٌبات . طوباِك الن هللا اختارِك ناظِ 

واألن نتضرُع الٌَك اٌها المسٌح إلهنا مع البخور  *وتواُضِعِك 

َك تِ نا . وبعناٌَ مَ َك النقٌة ترحَ مِ نا . لكً بصلوات اُ عفِ المقدم من ضُ 

نا . اللهم وألِهب نار ُحبَك سِ نا وانفُ قلوبِ  مؤَلُ نا . ومن سبلِمَك تَ لُ شمِ تَ 

 قُ حِ َك . ونستَ خبلصِ  ادي بكلمةِ نَ لَنلَهج دابماً بؤعمال عجاببك . ونُ 

 ٍة ُمضاَءةٍ رَ َنٌّ  مجٌِبَك . حٌُث نلقاَك بمصابٌحٍ الفرح الدابم فً ٌوم ِ

السماوي وامواتنا . متمتعٌن  كَ درِ الى خِ  لُ . وندخُ  البرارةِ  بزٌتِ 

َك التً ال ُتفنى . ونرفُع لَك حمداً وشكراً وألبٌَك تِ مابدَ  من اطٌابِ 

 ÷.... األن وكل وروحك القدوس 

   : عطرُا

اٌها الرب الذي َقِبَل بخور زكرٌا واستجاب صبلَتُه . تقَبل بخورنا 

َك تِ حمَ رَ  نا . وارسل من خزابنِ تِ واستجب صبلتنا وارضى بخدمَ 

والمذنبٌن .  فراناً للخطاةِ روبٌن . وؼُ كشفاًء للمرضى . وعافًٌة للمَ 

 كَ حَ بِ سَ نُ واجعل السبلم فً المسكونِة زاهراً . واألمن فٌها مالِكاً . فَ 

 ÷فً كل حٌن والى ابد االبدٌن .......   

ٔٓ 

ٔٓ 



  احد مٌالد ٌوحنا المعمدان                    

 :  ألوةُا

مع زكرٌا  كَ رُ شكُ َك المجٌد . ونَ اهلنا ربنا لنكرم ٌوم مٌبلد كاروزِ 

 رٌنَ خبِ ل مع الٌصابات مُ لِ هَ نُ ق ألسنتنا بتقدٌِسَك . وَ نطُ تَ لِ الكاهن . وَ 

َك تِ بَ حَ مَ  بة . وافِعم قلوبنا بعبٌرِ ٌّ الفضابل الطَ  مارَ َك . فؤختر فٌنا ثِ تِ ناٌَ عِ 

تٌل الحمد والشكران األن والى ا. َفَنرفع لَك تر كَ تِ خافَ نا من مَ رَ وضمابِ 

  ÷ابد االبدٌن .....   

 : فروميون

ِه ُمِعداً جٌبِ اً . والى سبٌل مَ ٌرَ التسبٌح للرب الذي َبعَث مبلكُه ٌوحنا بش  

ِسَر عَظمِتِه كاشفاً . خاً . وَ اً . وأطلََقُه صوتاً فً البرٌِة صارِ دَ وُمَمهِ 

ِه . ألنه ذابِ وجبلله اإللهً ُمعلِناً بقولِه انً ال استحُق ان اِحَل سٌور حِ 

ُع خطٌة العالم بؤسرِه . وهو موجوٌد َقبلَُه وقد اتى رفَ الذي ٌَ هو َحَمَل هللا 

لنا بعٌد بعدهُ . الصالح الذي بِه ٌلٌق الحمد واالكرام فً هذا وقت احتفا

   ÷   مٌبلِد مبلِكِه . وفً وقت......

 : سدرُا

اٌها المسٌح الرب . ٌا َمن َبرَهنَت على ألوَهِتَك بعظٌِم اعمالَِك  لكَ  المجدُ 

وباهِر ُمعِجزاِتَك . فقد جعلت احشاء العاقر ُتثِمُر ٌوحنا الثمر الصالح . 

ٌَُمِهَد لَك الطرق . فؤبهجَت بمٌبلدِه ابَوٌِه الَشٌَخٌن  المبلك الذي ارَسلَتُه لِ

فقد ُسَرت العاقر ألن ُعقمها قد زاَل البارٌن الذٌن كانا ببل لَوٍم امامَك . 

وُسَر الكاهن ألن لِسانِه قد انَطلََق للحاِل . فَنَطَق باسم المولود الجدٌد 

ِتَك على  ٌَ كما َقِبلَُه من المبلك الُمَبِشر . وَرَفَع الُشكَر والتسبٌح لِربوِب

نبؤ ُكثَرِت ما انَعمَت علٌِه من فضٍل عمٌٍم . وامَتؤَلَ من الروح القدس وت

ٔٔ 



ٌُقٌَم َقرَن خبلٍص  َفِتقُد هللا شعبُه . و ٌَ قاببلً : انه قد حان الزمان الذي فٌه 

ٌَصَنَع الرحَمَة مع اباِبنا . ونحن اٌضاً مع الَشٌَخٌن  فً بٌت داإوَد فتاهُ لِ

ٌَوم َمؤَلْت العجابَب  الجلٌلٌَن نبَتِهُج فً ٌوِم مٌبلِد كاروِزَك ونقوُل : ال

َبًة . والصاِمت تحدَث ارجاَء بٌِت زكرٌا . ف ٌّ العاقر اعَطْت َثَمَرًة َط

ُمَسِبحاً هللا . الٌوم َظَهَر الِسراُج الزمنً الذي َمَهَد الطرٌق امام النور 

األزلً . الٌوم ُولَِد َصوٌت صاِرٌخ فً البرٌِة ان اجَعلوا ُطرق الرب 

ٌُبشر العالم بالمخلِص الرب  ن واأل *مستقٌَمًة . الٌوم ُولَِد ٌوحنا ل

نتضرُع الٌَك اٌها المخلص َكً بصلواِت رسولَِك ٌوحنا . َتِحُل ِوثاقات 

الخطٌبة عنا . وتـُزٌَح ِشراَك الثبلب عن سبٌلِنا . اللهم وابعد عنا 

الشكوك والُمنازعات . وَنِجنا من سابِر الَمضار واآلفات . وال تإِدبنا 

َر بركاِتَك . وبارك ِبَؽَضِبَك . لكن اشِملنا ِبحلِمَك . وافِض علٌنا ؼزٌ

اكلٌل السنِة بَمِنَك . واشبع الجٌاَع من َخٌراِتك . ربنا وامنحنا األمن 

والسبلم . وابعد عنا الُبؽَض بالشفاِء والَمسِبٌٌن بالُعتِق . وافرج عن 

ٌّح فً مخادِع  المكتببٌن . وأهِد الضالٌن . واؼفر للخطاة والمذنبٌن . وَن

ً نحن وهم نرفع لَك الشكر والحمد وألبٌك النور امواتنا المإمنٌن . لك

 ÷ولِروِحَك القدوس األن وكل اوان والى ابد األبدٌن ....... 

 عطرُا : 

تبارَك اسُمَك ٌا إلَه اباِبنا . ألنَك فَتحَت لِساَن زكرٌا الكاهن بالُشكِر 

ٌُعلَِن عن مٌبلدِ  َك . والثناء وَمؤَلَتُه من ِؼنى َمواِهَب روِحَك القدوس . ل

ٌُشٌَر الى كاروِزَك . فؤطلِق األن ربنا ألِسَنِتَنا ِبتسابٌِح المجِد والُشكران  و

فً ٌوِم مٌبلد ابن العاقر . فُنقِدم لَك ذبابح الِرضى وبخور الحمد األن 

 ÷ وفً كل حٌن والى ابد األبدٌن .....

         

ٕٔ 



 احد رؤٌا ٌوسف البار                  

 :  ألوةُا

من العذراء الطوباوٌة  دَ سَ جَ الرب األزلً المحجوب ٌا من تَ  اٌها

ك القوات ٌوم مٌبلدِ  نا البشرٌة . وقد كرمتَ تِ بٌعَ اً طَ ذَ مرٌم آخِ 

والجسد  النفسِ  بنقاوةِ  كَ حَ بِ سَ نُ السماوٌة واالرضٌة . اهلنا ربنا لِ 

المجٌد مع اجواق المبلبكة النورانٌٌن . فبل  كَ عٌدِ  بٌومِ  ونبتهجُ 

تقدٌم الشكر والحمد لك وألبٌك وروحك القدوس األن  نهدأ عن

 ÷والى ابد االبدٌن ..

 : فروميون

ٌُظهر للعالم  التمجٌد لَِمن كان فً حضن ابٌه محجوباً وقد شاَء ان 

.  تهُ رَ ظَ عٌون البشر ونَ  المنظور الذي رأتهُ  ؽٌرِ التعظٌم لِ  ذاتهُ 

ر مَ . وتخشى الّدنو منه زُ  الكاروبٌم التقدٌس للجالس على مركبةِ 

ًٌ  كطفل بشريٍ وهو إلهٌ  دَ ولَ ان ٌُ  ن شاءَ مَ الَسرافٌم . التبجٌل لِ   ازل

الصالح الذي به ٌلٌق الحمد والشكران األن وكل اوان والى ابد 

   ÷ األبدٌن ..

 : سدرُا

 بتَ ن جِ اٌها المسٌح الرحٌم ٌا إله اآللهِة و رب األرباب . ٌا مَ 

العذراء مرٌم  رتَ القدٌمة . فاختَ  ةِ ٌّ الحَ  ةِ دؼَ لَ شفً األنسان من تُ لِ 

ها بعد ان َحَل علٌها فً احشابِ  لتَ لَ اً . وحَ مَ اُ  لك بالجسدِ  كونَ تَ لِ 

ٌوسؾ البار ما آَل الٌه  ظَ ها . وإذا ال حَ رَ هَ روحك القدوس وطَ 

ها . لكن ٌا رب تِ خلٌَ فً تَ  رَ كَ الشكوك وفَ  تهُ رَ ها . ساوَ لِ بَ حَ  امرُ 

زٌل عن . وٌُ  كَ مٌبلدِ  رَ سِ  كشؾ لهُ ٌُ ك لِ تِ كَ ربٌس مبلبِ ارسلت الٌه 
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اً إٌاه عَ جِ شَ ٍم مُ لُ فً حُ  لهُ  رَ هَ ظَ األوهام . فَ  هِ الشكوك . وعن فكرِ  قلبهِ 

فٌها هو من  الن  المحبول بهِ  مرٌم امرأتهُ  . بل ٌؤخذَ  رَ كفُ أال ٌَ 

العالم  صُ لِ خَ نه ٌُ . أل د ابناً وتدعو اسمه ٌسوعلِ تَ الروح القدس وسَ 

ما قٌل من الرب بالنبً  مَ تِ ٌَ قد حدث لِ  هُ لَ من خطاٌاه . وهذا كُ 

اً وٌدعون اسمه عمانوبٌل . ناب دُ لِ القابل : هوذا العذراء تحبل وتَ 

ٌوسؾ  كَ بدِ عَ  فسَ ٌا رب نَ  ةَ ؤَل الذي تفسٌره هللا معنا وبهذه الرإٌا مَ 

ها تِ عذراء بطٌبَ ال قلبه رحمًة وحناناً فؤخذَ  متَ سبلماً واطمبناناً وافعَ 

اً . ولهذا فؤن بٌعة هللا تهتؾ مع ٌوسؾ رَ بِ دَ وكان لها راعٌاً ومُ 

البار وتنادي مإمنًة بؤن البتول هً والدة هللا وقد شرفها على كافة 

لٌك ٌا رب فً هذا الٌوم السعٌد . ان إ واألن نتضرعُ  * المخلوقٌن

وُتقِدس الدنسٌن نا تقبل صلواتنا وال ترد طلباتنا بل تسد كل حاجاتِ 

د عنا بعِ برر المذنبٌن وتمنح شفاًء للمرضى وعزاًء للمكتببٌن وتُ وتُ 

زٌل الؽضب والضربات القاسٌة وُتَخِمد عنا نار الفتن وتُ  ضبانَ قُ 

د عن قلوبنا بعِ القبلقل من بٌننا وتبطل الحروب والمنازعات وتُ 

. قة واألوهام قلِ الشكوك والخصومات وعن اذهاننا الهواجس المُ 

م علٌنا بالراحِة وازرع فٌها سبلماً وطمؤنٌنًة ومحبًة صادقًة وانعِ 

السماوٌة . وهناك نرفع لك حمداً وشكراً  كَ االبدٌة فً خدورِ 

 ÷وآلبٌك ولروحك القدوس األن وكل اوان والى .....

 : عطرُا

هذا  كَ تِ حمَ رَ . تقبل بِ  ن الخٌرات وٌنبوع البركاتعدَ مَ  ربنا ٌا

قنا . واعتِ  البخور الذي رفعناه امامك فً هذا الٌوم المبارك

. وانشر بٌننا  وسماجة االعمال الخطٌبةِ  ثاقِ من وِ  بواسطتهِ 

 السٌرةِ  ثمارَ  رَ ثمِ نُ ر لنا عطاٌاك االلهٌة . لِ اوفِ . وَ  الزكٌة كَ تِ حَ بِ را

 ÷ االن والى االبد... فً كل حٌن  كَ حَ بِ سَ . ونُ  النقٌة
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 قبل وبعد عٌد المٌالد االحد

  : ألوةا

م معه ظَ عَ االزلً . والمُ  بِ من اآل اٌها االبن القدوس بالقداسةِ 
لك بقداسٍة وُحسن النٌة . مع  لَ تِ رَ نُ . اهلنا لِ  ٍة نقٌةرَ طاهِ  بتسابٌحٍ 

اإللهً  كَ مٌبلدِ  طؽمات المبلبكة والقوات السماوٌة . فً ٌومِ 
سابٌح الحمد والشكران وألبٌك تَ  لكَ  ؾُ هتِ مام الكمال نَ تَ . وبِ  بالجسدِ 

 ÷ ولروحك القدوس األن والى ابد األبدٌن ...

 : فشوميون

الُسبُح والحمد والثناء لؤلبن الوحٌد الذي ال بداٌة له وال نهاٌة . 
ذاك الذي َولََدتُه البتول الطوباوٌة فً آخِر األزمان . القدٌر الذي 

َرهُ احشاء العذراء . ٌَُنمً األجن َة فً األحشاء شاَء ان ُتحصِ 
الحامل الرقٌع بقوتِه اإللهٌة . َحَملَتُه فتاةٌ على ذراَعٌها البشرٌة 
ٌ ً والَِدِتِه . الصالح  ُمقٌُت الكابنات بنعمتِه َرَضَع اللبان من ثد
الذي به ٌلٌق الحمد والوقار فً هذا الوقت وفً كل األوقات والى 

 ÷ابد األبدٌن ....

 : سدرُا

اٌها المسٌح الخالق الجواد . ِعل ُة المخلوقاِت ُكلِها . المولود من 

اآلب ازلٌاً وقد َولََدتُه العذراء مرٌم زمنٌاً . الُمَتعالً عن األوقاِت 

واألزماِن . تناَزَل بتدبٌٍر إلهً َوولَِد مٌبلداَ جسدٌاً محبًة بجنسنا 

روا الٌه البشري . وحقق بمٌبلده ما تنبؤَ به األنبٌاء او اشا

بالرموز واألمثال . فقال احدهم ها ان الرب سٌقٌُم لكم نبٌاً من 

اخوتكم مثلً له تسمعون . واَخَر َصَرَح قاببِلً : انا اعلم ان 

ًٌ َوَسٌظهُر على األرِض . بِه تإمنوَن . واحٌد َصَوَر  مخلصً ح

ٌُنعش األرض  نزولََك إلٌنا كالطِل النازِل على الجّزِة والندى الذي 

ٌَخُرُج َمن ٌرعى ا لعِطَشى . واخر اعلََن ان فً بٌت لحم افراَتَة . 
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الشعب فً حٌن ان مخاِرَجُه هً ُمنذ األزل . واحٌد قاَل ان الرب 

ٌؤتً من الشمال بالتبجٌِل واَخَر َصَرَخ قاِببلً : انَت ابنً انا الٌوم 

راء َولدُتَك . واحٌد اعلََن عن مٌبلدِه من عذراء بقولِه : هوذا العذ

ٌَدعوَن اسَمُه عمانوبٌل . وفً مثل هذا الٌوم  تحبُل وَتلُِد ابناً و

ٌُبشُر الرعاَة  األؼر تمت هذه النبوءات ُكلِها َوُسِمَع صوت المبلِك 

قاببلً : هوذا اُبشَركم بفرٍح عظٌٍم قد ولَِد لكم الٌوم فً مدٌنِة داإود 

ِة السماء ُمخلٌص هو ٌسوع الرب . وفٌِه َمؤَلَة اصواُت المبلِبكَ 

واالرَض هاتفًة : المجد هلل فً الُعلى وعلى األرض السبلم وفً 

 واألن نبَتِهُل إلٌَك نحن الخطاة اٌها الطفل القدوس *الناس المسرة 

مع عطر البخور الذي قربناه فً ٌوِم مٌبلِدَك قابلٌن : ٌا رب من 

اللهم  الضٌقات والتجارب َخلِصنا ومن الِمَحن والمكاره َنِجنا .

وَعِظم شؤَن كنٌَسِتَك واحفظ بالبِر ُرعاتِها . وباالستقامِة اؼناِمها 

وَجَمَل بالبهاِء كَهَنَتها وبالعفِة شماِمَسِتها . ربنا واشفً المرضى 

بمراِحِمَك . وَشدد الُضعفاء ِبَبؤِسك وارَع األٌتام  واألطفال . َوَدبِر 

علٌهم من فٌِض الشٌوخ واألرامل . وأشِبع المعوزٌن . واجزل 

ٌّح اموات الراقدٌن  خٌراِتَك واجمع الى حظٌَرِتَك الُمَبَددٌن . وَن

لكً نحن وُهم نرفع لَك حمداً وشكراً وألبٌك ولروحَك القدوس 

 ÷األن كل اواٍن والى ابد األبدٌن ...... 

 : عطرُا

ٌا َمصدر العطر الذكً الذي برابحتِه الَعِذبة َعَطَر المسكونة 
قاطَبًة . َعِطر األن ربنا نفوِسنا ِبلَذِة راِبحة محبتَك للبشِر . واؼفر 
ِبؽنى تحُنِنَك الفابض كل ما اسؤنا به إلٌك . وارسل َمبَلَكَك 

ٌُرشِ  ك كالمجوس . وَنرفع لك الحمد د لَ سجُ نَ َدنا الى بٌت لحم فَ ل
 ÷... ومدى الدهور واألعوام والى ابد األبدٌن شكران االن وكل اوانٍ وال
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ها حسب الحاجة )  حساٌات عامة ألحاد بعد الدنح   (ٌمكن اعاد 

 االحد االول بعد عٌد الدنح               

  : ألوةا

اهلنا اٌها الرب اإلله لُِنَعٌَد لك عٌد األنوار المجٌد . وُنكمل بُطهٍر 

ونقاٍء ٌوم اشراقَِك السعٌد . َفَتَتَجَدد انفُِسنا فنباِرك اسُمك القدوس 

فً كل وقت وحٌن . ونكرَمَك اٌها االبن المسجود له واباك 

  ÷وروحك القدوس األن وكل اواٍن والى ابد االبدٌن .... 

  : فروميون

ٌَُشِرَفنا ِبِؽنى الهوِتِه التعظٌم  التسبٌح  للؽنً الذي افتقَد بإرادِتِه . ل

للبهً الذي اتى الى العماد برأَفِتِه وَؼَسَل ادناسنا بماِء طـُهِرِه 

َقتِبَل العماَد من عبِدِه . التهلٌل لَِمن َشِهَد له  ٌَ التقدٌس للذي انحنى لِ

الروح القدس هاِبطاً من  اآلب من السماء بإشاَرِتِه فَحَل علٌه

 ÷العبلِء  الصالح الذي به ٌلٌق الحمد والوقار فً هذا وقت .... 

 : سدرا

اٌها المسٌح إلهنا ٌا بهاَء مجِد اآلب وصوَرِة َجوَهِرِه المتعالً عن 

اإلدراِك . اٌها النور الحق وشمس البر التً تحمل على اجِنَحِتها 

الشفاَء للبشرٌِة وقد اشَرقَت فً العالم ِبَتدبٌِرَك اإللهً فَبَددَت 

نَتنا بمجِد تعال ٌَ ٌمك السماوٌة . ُظلماِتِه وأؼَنٌَتنا بنعَمِتَك اإللهٌة وَز

وبعماِدك الُمقدس ابَطلَت ُحكَم الموِت َعنا . الذي َقَضْت بِه 

الَمعِصٌُة علٌنا . واَفضَت روَحك القدوس على جمٌِعنا بعد ان 

 حجبت عنا خطاٌانا وشروِرنا . ذلك الذي َهَبَط علٌك فً مثل هذا 

 َفَعَرؾَ  الٌوم شبِه حمامٍة وانت فً االردِن تقتِبُل العماَد من َعبِدكَ 
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تَِك  الجمٌع بانك انت هو ابن هللا  الحبٌب اذ َصَرَخ اآلُب ُمعلَِناً بنو 

األزلٌِة لُه ولهذا نصُرُخ من اعماقِنا ُمَتؤملٌَن وقابلٌن : هوذا الٌوم 

المبارك الذي فٌه َظَهَر الثالوث االقدس بشكٍل مبٌن . هذا هو 

ِه , هذا هو الٌوم الذي سادت الٌوم الذي فٌه َؼَسلَنا األبُن ِبِعمادِ 

البهجُة الخلٌقَة ِبُرَمِتها بانقِشاِع ؼٌوم الخطٌبِة عن ِسماها , هذا هو 

الٌوم الذي فٌه اَعْدَت لنا ُحلَل المجِد الؽٌِر الزابلِة ِعَوَض ثٌاِب 

الخطٌبِة التً ارَتَدٌناها بإراَدِتنا . هذا هو الٌوم الذي فٌه صار 

ُب َسهبَلً . هذا هو الٌوم الذي فٌه ٌجدُر بنا ان الَوعُر َرِحَباً والَصع

ولهذا نتوسُل   *علٌنا  هِ البِ ُنعِظَم وَنشُكَر ُكثَرِت مراِحم هللا َوَوفٌِر آ

الٌَك اٌها المسٌح الُمِحب للبشِر قابلٌن : اللهَم اشِرق نوِرَك اإللهً 

ْس بالعماِد علٌنا ُمَبِدًد ُظلمِة عقولِنا وَطِهر ِبَزوفَِك ادراَننا . وَقدِ 

نفوِسنا . وأضا ِبُشعاِعَك قِتاَم افكاِرنا وامُح بَمحَبِتَك ُكثَرِت 

خطاٌانا وازل بَِتَحُنِنَك راِبَحَة عٌوِبنا اللهم وَمِتعنا فً ملكوِتَك مع 

ٌَوِم إشراقَِك البهً مع القدٌسٌن األبرار  امواِتنا . واهلنا واٌاهم لِ

اِدَك ؼٌِر الزاِبلَِة َفُنَرتَِل والصالحٌن . ولبلشتراِك فً مباهِج اعٌَ 

 ÷ لَك َمجداً جدٌداً وحمداً ابدٌاً وألبٌك ولروحك القدوس األن ...

 : عطرا

تقبل ربنا من ُضعفِنا ِعطَر البخور الذي قربناه امام َعَظَمِتَك فً 

ٌوِم ِعماِدَك الُمقدس واعِطنا ان ُنثِمَر ِثماراً صالحًة تلٌق بالتوبِة . 

َوَنسَتِضا بنوِر وجِهَك الكرٌم . واخلِطنا مع ُزمَرة القدٌسٌن 

كل حٌٍن  لَِنشُكَرَك َوُنَسِبَحك على َمر األعوام والسنٌن . األن وفً

 ÷والى ابد األبدٌن 
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 (بعد عٌد الدنح )االحد الثانًحساٌة اخرى           

  : ألوةا

ِبَدِمَك .  افِض ربنا مراِحِمَك الؽزٌرِة على خاصِتَك الُمقَتنات

ؤتوا إلٌها وَمناِطَقُهم َمشدوَدًة  ٌَ وادعوا ابناِءها الى َولٌَمتَِك ف

ٌَسَتقِبلوَك بفرٍح وابتهاٍج وٌسجدوا لك لدى  وسروَجُهم موَقَدًة و

ظهوِرَك بالمجِد والوقار اٌها الختن السماوي وألبٌَك المبارك 

 ÷ ولروحك القدوس االن وكل اوان ٍ والى ابد األبدٌن ..

 : فروميون

ب المحجوب الذي . اآل بالذاتِ  ةِ دَ حَ وَ التسبٌح لؤلقانٌم الثبلثة المُ 

بن المسجود له واأل هِ راخِ صُ  وَكَشفُه للعالم بصوتِ  بؤبنهِ  هُ تَ لٌقَ َم خَ كلَ 

قدس ِه . والروح البدِ اً من عَ دَ مِ ُمعتَ  االردنِ  هرِ فً نَ  رَ هَ الذي ظَ 

. لهذا اإلله  هِ تِ على هامَ بَه حمامٍة وَحَل الذي َنَزَل من السماء ش

ٌَحِ  بالجوهرِ  دَ حَ وَ والمُ  المثلث باألقانٌمِ  ار فً هذا ُق المجُد والوق. 

 ÷ الوقت وفً كل وقت وحٌن........

 : سدرا

 العالمَ  جَ لك الحمد والثناء اٌها االشراق المحجوب الذي ابهَ 

القدوس الذي َقَدَس  الترابٌٌن بنزولهِ  عَ فَ رِه السامً الذي رَ وهظُ بِ 

وَقَدَس مٌاه  هِ دِ مِ عَ مُ وَ  هِ بدِ . السٌد الذي رفع شؤن عَ  هِ سِ ؤنُ تَ الخطاة بِ 

ت به كافة االمم والشعوب مَ  هِ االردن بعمادِ  لك الملوك الذي ُسر 

 هِ تِ بلَ جِ  ظمؤَ  ي  روِ ٌُ لِ  عطشاناً  هُ ذاتَ  رَ وٌنبوع المراحم الذي اظهَ 

 قمَ سُ  تْ فَ المٌاه وقد شَ  المؽروسة على جداولِ  الحٌاة شجرةُ 

الذي َصَب فً نهر  م  ضَ ها . البحر الخِ مارِ ثِ  حبلوةِ بِ  المرضى
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ؤي تعبٌٍر نستطٌع ان نفً ِه فبِ تِ حمَ رَ بِ  ةِ مَ ثَ اآل َل اوساخَ ؽسِ ٌَ االردن لِ 

العظٌمة  كَ تِ كمَ نا إال ان نتؤمل حِ عُ سَ َك من الكرامِة والتقدٌر فبل ٌَ قِ حَ 

التً ال َحَد لها التً  قابلٌن : ٌا للمراحمِ  المدٌحِ  بؤصواتِ  ؾُ هتِ ونَ 

ِه . بعِ طَ عالً بِ تَ اإلله الصالح والمُ  ن السماء وانتَ مِ  كَ ت بِ رَ دَ انحَ 

 كَ بدِ وتنحنً امام عَ  للبشرِ  نكَ ًة مِ بَ حَ مَ  بالعمادِ  لَ َت ان تقبَ وقد َرَضٌّ 

َك ٌا َمن تخَجُل  عَ تواضُ  بَ ٌوحنا وانت العظٌم الجبار فما اعجَ 

ِمَك الى مراحِ  عُ واألن نتضرَ *  بك حداقِ اال نَ مِ  سماءِ ال قواتُ 

ترضى به  زلٌة مع عطر البخور الذي رفعناهُ امامك طالبٌن اناأل

ِة عَ نا من اشِ قبوالً لَدٌَك . اللهم أمؤَل اً مَ ربانَ قُ . وَ  كَ تِ لوهَ ًة َتلُِذ أِل راِبحَ 

َك بروحِ  نا وَقِدسنا واؼفر ذنوبنا وامُح اوزارِ ٌاتِ َك مدى اٌام حَ نورِ 

ِمن دنا سبلح الخبلص وأَ لِ نا . ربنا وقَ نا واجسادِ سِ القدوس انفُ 

بِهجُهم ِبحناِنَك نٌها واك كنٌستَِك الجامعة المقدسة واحفظ بَ تِ نعمَ بِ 

ٌّن اإل لل َوذَ  نا من كل َشٍر وببلءٍ ُصن جموعِ وَ  كلٌروس بالبهاءِ وَز

اللهم  والضٌقاتِ  اتِ مَ لَ فً المَ  نا الصبرَ امامنا الصعوبات واعطِ 

واشفً المرضى . واسند الشٌوخ وارعى الٌتامى واالرامل . 

امواِتنا المإمنٌن . لكً نحن وهم نسبحَك واباك  سَ ح انفُ وَنٌّ 

 ÷ .....والى ابد االبدٌن وروحك القدوس االن وكل اوانٍ 

 :  عطرا

ٌُضًَء  اٌها اإلشراق البهً الذي َبَزَغ من حضِن اِب األنوار ل

ٌَُتِمَم  للجالسٌَن فً الظلمِة وِظبلل الموت . وقد اعَتَمَد من ٌوحنا لِ

كل ِبٍر . َتقَبل ربنا منا عطر البخور الذي قدمناه امامَك فً ٌوِم 

نا ظهوِرَك واضا َوجَهَك علٌنا وِبِنعَمِتَك َقِدَسنا وبرأَفِتَك َطهر

 ÷لُِنَسِبَحَك االن و......... 
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 )االحد الثالث بعد الدنح (حساٌة اخرى           

 :  ألوةا

 هِ ذاتِ بِ  رَ هَ السماوٌٌن وقد ظَ  قولُ عُ  هُ اكَ درَ اٌها االبن الذي ٌفوق إ

والروح اهلنا  ٌانا بالماءِ ساً إدِ قَ نا مُ لَ ؽسِ ٌَ نا نحن االرضٌٌن . لِ ٌنَ بَ 

وقات النورانٌٌن مع جَ  كَ مَ ظِ عَ ؽمات الهٌولٌة ونُ مع الطُ  دَ جِ مَ نُ ربنا لِ 

 دُ سجُ ون ونَ رَ فتَ ال ٌَ  كَ سبٌحِ م عن تَ هُ وَ  حٌنٍ  كلِ  ك فًالواقفٌن امامَ 

 ÷االن ......  كَ دُ حمَ م ونَ هُ عَ مَ  لكَ 

 :  فروميون

الكابنات  عُ بدِ . ومُ  هِ رِ وهَ وجَ  هِ بعِ طَ ق بِ جد والفابِ مَ التسبٌح للثالوث المُ 

ي ة والمسجود له من البرٌة الذدٌالسرمَ  هِ تِ عمَ نِ السامً بِ  هِ تِ مَ لِ كَ بِ 

 سمو عن الفهمِ وٍع ٌَ نَ بِ  هِ ذاتِ بِ  دٌ واحِ  وهو إلهٌ  اقانٌمٍ  ثبلثِ بِ  ؾُ عرَ ٌُ 

 له الواحد الذي بهِ واإلدراك اآلب واالبن والروح القدس اإل

الح الذي به ٌلٌق صال.  انسانٍ  كلَ  دُ سجُ وله ٌَ  سانٍ كل لِ  ؾُ رِ عتَ ٌَ 

 ÷الحمد والوقار فً هذا وقت ......   

 : سدرا

المولود من النور وكلمة هللا الذي  لهنا النور االزلًاٌها المسٌح إ

ُولَِد جسدٌاً فً آِخِر االزمان مٌبلداً ثانٌاً من اجِل انِتشالنا من 

اعماِق هاوٌِة الخطٌبة . انت الٌوم َتَقَدمَت من نهِر االردن لَِتؽِسلَنا 

بماِبِه وانَت الذي َؼَمرَتُه بالمٌاِه انَت الذي َشَققَت الصخرَة فً 

ْت منها مٌاهٌ َحٌٌة . انَت َفلَْقَت البحر امام موسى البرٌِة َفَتَفَجرَ 

 فَساَر العبرانٌون على الٌابسِة وَنجوا من عبودٌة فرعون القاسٌة . 
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فَكَشَفَت هذه الرموز ِبِعماِدك المقدس بالماِء وبصوِت هللا ابٌك 

وحلوِل روِحَك القدوس . وِبِعماِدَك َقَدسَت طبٌعة المٌاه لَِتلِد بنٌَن 

ٌِّة القدٌمة وَجَعلَتها َموِطؤً ألقدامنا .  بالروِح وَرَضضَت رأس الَح

وقد اَتٌَت وَعَرفناَك بؤنَك انَت الُمنِعم على الكابنات بالخٌرات . 

لَِخبلِصنا . إذ ُكنا تحت نٌِر الثبلب ُمَستعَبدٌن . َوَدَعوَتنا الى 

راَحِتَك إذ رأٌََتنا ُمتَعبٌن واَمرَتنا ان َنحِمَل ِنٌَرَك وَنَتَعلَم ِمنَك ألنك 

ولِهذا اٌها اإلله الُمحب للبشِر نطلب إلٌَك  *ودٌُع ومتواِضُع القلب 

لذٌن َعِرفوَك وَسَجدوا ألِسمَك . وساِمح ان تحَفَظ َعبٌَدَك واٌماِبَك ا

َشعَبَك وابِعد َعنُهم التجارب والتؤدٌبات القاسٌة . ربنا ونجنا من 

عبودٌِة ابلٌس واحِصنا بٌن اؼناِمَك الناِطَقِة . واخِتمنا ِبَختم 

ٌّح انفَُس َموتانا الُمنَتقلٌَن  روِحَك القدوس وألِبسنا ثٌاباً ال َتبلى .  وَن

الفراح واهلنا وإٌاُهم لِمراِحِمَك لكً نقدم لك مجداً الى عالم ا

 ÷ وشكراً وألبٌك ولروحك القدوس األن وكل اوان ........ 

 :  عطرا

نسجد لَك ٌا إشراق اآلب السماوي . ٌا من اَنرَت ِبِعماِدَك َمْن 

كانوا فً الُظلَمِة وِظبلل الموِت جالسٌن . وَؼَسلَتُهم من َدَنِس 

ٌَّن صالحٌن وَجَعلَتُهم لَك إخَوًة بروِح  الخطٌَبِة َوَقَدمَتُهم ألبٌك َبن

ة عطر قُدِسَك . فقدس االن ربنا حواِسنا الظاِهرَة والباطنة بواسط

البخور الذي رفعناه الٌوم امامك . واحفظ فٌنا عطر الَبّنٌن فنرفع 

 ÷لك الشكر االن ........ 
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  بعد الدنح ( ) االحد الرابع حساٌة اخرى           

 : ألوةا

ٌَسد حاجة المعوزٌن من كمالِه وقد جاَء  اٌها اإلله الكامل ِبَطبِعِه و

الٌوم الى نهِر االردن َكُمحتاٍج الى العماِد بإرادِتِه َطِهرنا ربنا من 

ٌّة القدٌمة وامؤَلنا من فٌِض َخٌَراتِك  كل َشٍر وَكبٍت َوِؼش الَح

 ÷لى ابد االبدٌن واؼُمرنا ِبِؽنى َعطاٌاك وِمَنِحَك لُِنَمِجَدك دابماً وا

 : فروميون

التمجٌد للَعرِؾ الذكً الذي فاَح من بهاِء البلهوت األزلً . 

لَحقُه َفساٌد والُمَطِهر من ادران  ٌَ السجود للمٌرون الطاهر الذي ال 

الخطٌبة . التهلٌل لِمانِح العطاٌا الحسنة والنعم الؽزٌرة الحمد لَِمْن 

ٌَتَنعمون مع االبرار ٌُؤهل الودعاء للسعادِة السماوٌة . فَ 

ٌُعرؾ بثبلثِة اقانٌٍم وهو واحٌد بطبعِه  والصالحٌن . التعظٌم للذي 

 ÷ َوَجوَهِرِه الصالح الذي به ٌلٌق به التسبٌح والتقدٌس االن .....

 :سدرا 

ٌن  ً  الذي ال ٌنصب . وُمع  اٌها المسٌح إلهنا ٌا ٌنبوع المٌاه الَح

ٌَِجؾُ  وبحَر الحكمِة العمٌَق َؼوَرهُ . ٌا  الُطهِر والَقداَسِة الذي ال 

َمن تنازلَت فؤتٌَت إلٌنا بتدبٌٍر إلهً ٌفوق الوصؾ واألدراك 

َفولِدَت من العذراء زمنٌاً وانت كلمُة هللا المولوُد ِمنُه ازلٌاً 

ٌَعطش شاِرُبُه  نبوع ماٍء حًٍ ال  ٌَ واعَتّمدَت فً األردِن وَفَجرَت 

ٌَظمؤُ ُمرتادٌِه . وَشِهَد  لك اآلب من السماء بؤنَك ابَنُه الحبٌب وال 

إلٌه َحق ِمن إلٍه َحق . َوَرفَرَؾ فوق رأسَك روحك القدوس ُمشٌراً 
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الى ِعَظِم التدبٌر اإللهً الذي به َحَققَت الخبلص آلدم وَنسلِه . 

ِة التً لََدَؼُتهم من َعقَِبهم وانَقَذُتهم من براثِن   ٌ َوَسَحقت رأس الَح

المعمودٌِة بقوِة روِحَك القدوس . انت هو الماء الخطٌبة بالؽسِل ب

الحً الذي جرى من قُدِس اقداِس اآلب األزلً . وامَتَزَج ِبَبحِر 

العالم الُمر . فؤحال مراَرَتُه الى حبلوٍة وعذوبٍة انت الذي َدعوَت 

بطرس وزمرت الرسل من صٌِد األسماك َوَحَولَتُهم الى صٌِد 

بها الى حظٌَرِتك الُمقدسة واوَصٌَتُهم األنفُس الُمعذبة لكً ٌؤتوا 

ٌَُعِمدوهم باسم األب واألب والروح القدس  ولهذا نتضرُع  *بؤن 

إلٌك اٌها الفادي العظٌم طالبٌن ان تصون اوالد بٌَعتَِك الُمقدسة 

وُتبِعد عنهم الضٌقات واآلفات ربنا وَنِجنا من الشرٌِر ألننا ابناء 

قطٌِعَك الموسومٌن بِسَمة روحَك القدوس َوَثبْت السبلَم فً بٌعتَِك 

حٌاة لَِببل ٌعودوا وأؼِرَق على َبنٌها من فٌِض آالبَِك واسقِهم ماء ال

ٌَعَطشوا . َوِهب لنا ان نتكؤ فً ِملُكَك السماوي اللهم وزٌن  َف

بالحكمِة رإساء الكهنة والكهنة . وبالعفِة الشمامسة لٌكونوا 

كالشجرِة على جداوِل المٌاِه مؽروَسًة تعطً الثماَر فً حٌِنها 

واموتنا وافَتقِدنا ِبعمٌِم إحساِنَك وَجددنا بروِح قُدِسَك لكً نحن 

نستحق ان نهتؾ لك حمداً وشكراً ألبٌك المبارك ولروحك 

 ÷ القدوس األن وكل اوان والى ابد األبدٌن ......

 : عطرا

ٌا نهر األمن والسبلم الذي اروى األرض العطشة من ماء الحٌاة 

نسؤلُك ان ُتروي َعَطَشنا من مابَِك الحً الذي ال ٌنصُب وتؽِسلُنا 

نا ِبَرحَمِتَك وَتقبل هذا البخور الذي قربناه من آثامنا وشرورِ 

لِرضى ربوبٌتِك وَتصنع بِه ِذكراً صالحاً آلبابنا واخَوِتنا الراقدٌن 

 ÷....... على َرجاِبك لُِنَسِبَحَك وإٌاُهم فً كل حٌن والى 
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 (نٌنوى صوم من األول الٌوم ) حساٌات صوم نٌنوى        

 : ألوةا

 ُسُبلَكَ  باالستقامةِ  لَِنسلُكَ  وَقِونا.  الدنٌا اباطٌل فً لَنزَهدَ  ربنا اهلنا

 بالتوبةِ  انفُِسنا وُنَنقً رحَمِتكَ  بظبللِ  الدهور َمرِ  على وَنسَتظلَ 

.  السخٌة والصدقات الطاهر والصٌام الصادقة والصبلة الحقةَ 

 َفُنَمِجَدكَ  َشَراً  بنا ٌُرٌدونَ  الذٌن األشرار الناس ُمعادات من وَنِجنا

 ÷.....  االبدٌن االبد ابد والى نهارٍ  لٌَلَ 

 : فروميون

ؽفِرُ  الذي للصالحِ  التسبٌح  الذي للكاملِ  التقدٌس.  التاببٌن للخطاةِ  ٌَ

ٌَُسرُ .  المعوزٌن حاجة فٌِضهِ  من ٌَسدُ   َرحَمِتهِ  بابَ  بالذٌن و

قَرعون  والخطاٌا الذنوب لِؽافرِ  التكرٌم.  ٌعودون بالتوبةِ  وإلٌه ٌَ

 الحمد ٌلٌق به الذي الصالح والَببَلٌا الشرور انواع كل من والُمنجِ 

 ÷......  االن والشكران

 : سدرا

نقُص  وكنزِ  ةِ الرحمَ  لهنا ٌا بحرَ رب إاٌها ال ٌَ المعونات الذي ال 

ْث . وبحلٍم ورأفٍة تعامل  وال ٌُحد . ٌا َمْن َتؽَضُب دون ان ُتَحد 

الخطاة و العصاة لَِتقوَدُهم الى التوبِة والنجاة . وقد َجَذبَت اهل 

ُهم الى  ٌَدعو  ٌ َك ٌونان لِ ة المعصٌة ُمرِسبلً َنب نٌنوى الؽارقٌن هو 

ٌَرجعوا الٌَك نادمٌن وإذ ادركوا ابواَب رحمِتَك م فتوحًة . التوبِة و

 التجؤوا الٌَك ِبشٌَبهم وشباِنهم ُمـَتضرعٌن بقلوٍب منكوسٍة ودموعٍ 
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ٌَذوَق البشُر وال البهٌمُة َشٌباً  ٍة ُمنَهِمرٍة . وَقَضى َملَِكهم أال  ٌَ َسخ

وال ترعى الؽنُم وال تشرُب ماًء فتركوا اعماَل الرذٌلِة والتزموا 

الِعَفَة والفضٌلََة فَخلََع الَملُِك ُحلََتُه ولِبَس المسوَح وَنَزَل عن َعرِشِه 

لمسوِح وهم ٌصرخوَن من وَتَوَسَد االعٌاُن التراَب والتفوا  با

االعماِق تاببٌن . َفَنَظْرَت الى صدِق توَبِتهم وُعّدَت عن جاِم 

ٌَّة بِه علٌهم  َؼضِبَك علٌهم . َوَنَجٌتهم  من حكِم الهبلك الذي َقَض

وَبررَتهم من كل آثاِمهم فِبمخاَفِتَك . اعتصموا َوُسُبَل الصالحاِت 

ابسٌن َنتوسُل الٌك اٌها واألن نحن َعبٌَدَك الخطاة الب *َسلكوا 

المسٌح إلهنا ان ُتبِعَد عنا قُضبان الؽضب القاسٌة . وُتَنجٌنا من 

ِة الضبللِة . وَطِهرنا من  َشِر الناس األردٌاء . ربنا وانِشلنا من هو 

ادران الرذٌلِة وارفع عنا الضربات التً ال َنقوى على احتمالِها 

جموِع الذٌن ارضوَك  وامُح ِبَرأَفِتَك خطاٌانا . واحصنا بٌن

بصالِح اعمالِهم . َوِهب لنا ان َنقَتدي بُحسِن َمسلَِكِهم واشِؾ 

بتحُنِنك امراضنا الخفٌة والظاهرة ولَِتُكن صبلُتنا امام عرِشك 

مقبولًة َمرضًٌة . اللهم وابعد عنا التجارب القاسٌة وساعدنا على 

ٌَجب اعماِل البر والصبلح ٌا بحَر المراحم وَمعَدَن المكا رم ولك 

 ÷..الحمد والسجود واألجبلل ألبٌك وروح القدوس االن وكل اوان

 : عطرا

اللهم ٌا طوٌل الروح ٌا َمن ُتَسُر بتوبِة الخطاة الذٌن إلٌَك 

ٌرِجعون َوَقد رفعَت ُحكَم الموِت عن اهل نٌنوى التاببٌن بالصوِم 

قربناه  والصبلِة َولّبِس المسوِح َتقبل األن ربنا عطر البخور الذي

ِتَك فً هذا الحٌن متوسلٌن أال ُتَوِبخنا ِبَؽَضِبَك بل ُتبعد  ٌَ امام ربوِب

 ÷عنا ُحكَم الهبلك االبدي لكً ِبقداسِة السٌَرِة ُنسبحك االن والى ..
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 نٌنوى صوم من الثانً الٌوم                   

  : ألوةا

 الؽفران سٌولَ  ِنعَمِتهِ  جدولِ  من تجريِ  الذي الصالح الرب اٌها

ٌَرضى التاببٌن للخطاةِ  .  قارعٌن باَبهُ  ٌقصدون الذٌن بتوبةِ  و

 من واجَعلنا اوزارنا وامحُ  اجسادنا وَقِدس ُنفوِسنا ِبِنعَمِتكَ  َطِهرْ 

 لَِنشُكرَ .  مواِهِبكَ  بمباهجِ  ومتعنا.  ظهوِركَ  ٌوم لَِملكوِتكَ  الوارثٌن

 ÷.......  اوان وكل االن حٌاِتنا َرجاءَ  ٌا ِنعَمِتكَ 

 :  فروميون

مَنع.  نهُ مِ  ةً بَ حَ مَ  الخطاةِ  على هُ تَ حمَ رَ  ٌَفٌضُ  َمنْ لِ  التسبٌح ٌَ  ضبانَ قُ  و

ً   جاءَ  َمنْ لِ  التقدٌس.  منه ِنعَمةً  المذنبٌن عن الؽضبِ  ٌَشف  اسقامَ  ل

 هِ أناتِ  األثمةِ  على ٌُطٌلُ  َمنْ لِ  الوقار.  هِ حنانِ  عظٌمِ بِ  الخطاٌا َمرضى

ؽفِ  ٌَ  وال اآلثام ٌَكره َمنْ لِ  السجود.  هِ لمِ حُ بِ  هممِ ومآثِ  همذنوبِ  لهم رَ و

 به الذي الصالح التاببٌن رجاءِ  الى ػِ ٌُصّ  بل اآلثمٌن توبةَ  لَ ٌَرذُ 

 كل وفً الؽفران وطلب التوبة وقت هذا فً والثناء الحمد ٌلٌق

 ÷ ..... والى باقٌن  دمنا وما وحٌن وقت

 : سدرا

 التاببٌن تقبل َمنْ  ٌا الجود وٌنبوع النعمةِ  بحرَ  ٌا إلهنا الرب اٌها

 وتمنحهم.  نادمٌن إلٌك بالعاِبدٌن وُتَرِحبَ .  بالمستقٌمٌن وَتبَتهجُ 

 بِركَ  وعن منَحِرفٌن سبٌلِكَ  سوءِ  عن كانوا َوإن كاِمبلً  ؼفراناً 

 الى ونطلبُ  بخشوعٍ  لك نسجد المذنبٌن الخطاة ونحن بعٌدٌن

 نعمتِكَ  فٌضَ  علٌنا وَتسُكبَ  َعوِنكبِ  تزِودنا لكً متوسلٌن حناِنكَ 
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 والتؤدٌبات الصعبةِ  التجارب وُتبِطلَ  َؼَضِبكَ  نار وُتطفؤ ولُطفِكَ 

 وجَهكَ  َتُردَ  وال خطاٌانا وُكثَرتِ  شروِرنا تذُكر وال ربنا القاسٌة

ٌ ِتكَ  َوَؼَنمِ  َشعِبكَ  عن  وال اعمالِنا سوءِ  بسبب ُتَعذبنا وال َرع

 لنا تذكر وال.  الحنون الصالح الرب اٌها َوجِهكَ  امامِ  من َتطُردنا

 متؽافلٌن اإللهٌة لَِنَوامٌِسكَ  ِخبلَفاً  اٌدٌنا اقَتَرَفْتها التً اآلثام َسوالِؾ

 ُكنا وان َترُذلَنا وال ربنا َشرٌَعِتكَ  ِبجهلٍ  وُمهٌنٌنَ  وصاٌاك عن

 تحتقر ال َمن وانت تاببٌن إلٌك ِجبنا ما اذا اقَبلنا بل ُمسَتحقٌن لِذلِك

ٌّتَ  وقد ناِدمٍ  توَبةَ   بالرحمةِ  وَؼَمرَتُهم نٌنوى اهلِ  بتوبةِ  َرَض

 َمنْ  ٌا علٌنا َفَتَرحم * العادل الهبلكِ  ُحكمَ  عنهم وابَطلتَ  والرأفةِ 

 ذنوبَ  واؼفر َتَضُرعاِتنا صوتِ  الى واصػِ  بطبِعكَ  صالِحٌ  انت

 وَقِدسنا حناِنكَ  الى والمتضرعٌن لكَ  الساجدٌن واٌماِبكَ  َعبٌِدك

 شرور ومنِ  انفُِسنا ادران وَنّقً بِركَ  بَزوفا وَطِهرنا قُدِسكَ  بروحِ 

 وامواتنا نحن لكً اعِتقنا الشرٌرةِ  األعمالِ  ومن َنِجنا الناس

 ملكوِتكَ  فً لهم اعَدّدَتهُ  بما الُسعداء األبرارِ  مع نتَمَتع ان نستحق

 اوان وكل األن القدوس وروحك وألبنك والوقار المجد لك ونرفع

 ÷.....  االبدٌن ابد والى

  : عطرا

عمال والباسط األ د بصوالحِ جَ مَ والمُ  راحمِ له الؽنً بالمَ اٌها اإل

 هِ تِ بلَ جِ  فٌض بركاته على ابناءِ المخلوقٌن والمُ  على كافةِ  هُ تَ عمَ نِ 

بدمك الثمٌن  بتاعٌنِتَك المُ بٌعَ  على اوالدِ  كَ تِ عمَ ن نِ ب األاسكُ 

جد وَتقبل هذا البخور الذي قربناه امام مَ المُ  كَ ٌبِ والُمَخَلصٌن بصلَ 

َعَظَمِتك فً هذا الحٌن واجعل به ذكراً صالحاً لموتانا المإمنٌن 

 ÷لكً نحن وهم نسبَحَك ونحمدَك األن ......... 
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 نٌنوى صوم من الثالث الٌوم                   

 : ألوةا

 بتَ جَ واستَ  نٌنوى اهل ةوبَ تَ  لتَ بِ قَ  نْ مَ  ٌا العطوؾ اننّ الحَ  اٌها هملال

ًّ  الموتِ  ُحكمَ  عنهم ورفعت.  هملباتِ طِ  الى  تقبل.  علٌهم بهِ  المقض

 ضبانَ قُ  عنا وامنع.  كَ تِ بَ حَ مَ  قِ فابِ بِ  الخطاة عبٌدك نحن ناتِ وبَ تَ 

 وارفع.  وصاٌاك عن ناانحرافِ  بسببِ  علٌنا تْ قَ حَ استَ  التً الؽضبِ 

 لك دَ سجُ نَ لِ  قدساأل كَ مِ دَ بِ  هاٌتَ نَ اقتَ  التً قدسةِ المُ  كَ تِ بٌعَ بِ  اً قَ شفِ مُ 

 ÷ .... االبدٌن ابد والى اوان وكل ناأل بحٌنسَ مُ 

 : فروميون

 جهِ وَ  فً هُ بابَ  دُ صِ ٌَ  وال.  نادٌهِ ٌُ  نْ مَ  لُ همِ ٌَ  ال نمَ  ٌا السبح لك

.  لٌكَ إ ناعاتِ ضرُ تَ  لَ دخُ تَ لِ  كَ تِ حمَ رَ  بابَ  تفتح ان كلُ سؤنَ .  عٌهقارِ 

 لناشمِ تَ وَ .  ناحاجاتِ  بها دَ سُ تَ وَ  علٌنا كَ ٌراتِ خَ  نِ خزابِ  من بسكُ تَ وَ 

.  سبلِمكَ  راِبَحةِ  َبٌَننا َوُتعِطر.  َمَحَبتِكَ  ِبفٌِض  انرَ ؽمُ وتَ  كَ طفِ لُ بِ 

 ÷ ... وقت هذا فً لُِنَسِبَحكَ .  ردٌِبةِ ال هِ وافعالِ  الشرٌرِ  من ٌناجِ نَ و

 : سدرا

 الراعً.  ٌنالتابب الخطاة ومبرر المظلومٌن ناصرَ  ٌا ناهَ لَ وإ ربنا

 الرإوؾ بواآل.  عٌناجمَ  البشرَ  هِ تِ ٌرَ َحض فً َضمَ  الذي الصالح

ٌَرعى.  بالمساكٌنِ  َتمُ هٌَ  الذي  انٌنَ  وٌسمعُ  منٌنالمإ ِبِنعَمِتهِ  و

 الؽنً اٌها.  تاببٌن لٌهإ همتِ ودَ عَ بِ  جهِ بتَ وٌَ .  بٌنبِ كتَ والمُ  زانىالحَ 

 ناأل استجبنا.  زٌنعوَ المِ  حاجةَ  دُ سِ تَ  هابِ  التً والعطاٌا بالمواهبِ 
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 كَ تِ حمَ رَ  نىؼِ  مناتحرِ  وال.  قٌنٍ ٌَ بِ  دعوكَ نَ  الذٌن الخطاة نحن ربنا

 لكن.  ومساِوِبنا ذنوِبنا ُكثَرةِ  ببِ بس نااتِ لبَ طِ  جاهِ تِ  كَ بابَ  دَ صُ تَ  او

ً   ِبما او.  خطاٌانا َتسَتوِجُبهُ  بما تِدنا وال بنا ترأؾ  َعدالَُتكَ  بهِ  تقض

 وامحُ  الٌك به نااسؤ عما الطرؾ ضؼِ وَ .  ناراخِ صُ  صوتَ  عواسمَ 

.  هبَلً جَ  الشرور من عنا صدرَ  ما الى تلتفت وال نامِ مآثِ  كَ حنانِ بِ 

  ِبَؽَضبِكَ  تَوِبخنا وال.  اٌماناً  قلوبنا وامؤل االدرانِ  من ناسِ انفُ  رْ هِ وطَ 

 ابلٌس ِشراكِ  وفً خطاة جمٌُعنا فنحن.  واكَ سِ  لنا عٌنَ مُ  فبل

 موجات ابَتلََعتنا وقد.  ؼارقٌن الردٌبةِ  فكارِ األ جةِ لُ  وفً نساقطو

 والشمابل الخصالِ  حمٌد َفَفقدنا  الرذاِبلِ  زواِبعُ  نابِ  تْ فَ صَ عَ  و ماآلث

 وبشفاعةِ .  ةصٌّ لَ خَ المُ  كَ ابنِ  مِ آال بجاهِ  ربنا إلٌك نتضرع واألن *

 الطاهرةِ  العذراءِ  عاءِ دُ وبِ .  المرضٌة همؤعمالِ بِ  امامك نواسِ حَ  الذٌن

 َوَتوَبِتنا صبلِتنا تقبل ان إلٌك بُ طلونَ  والشهداء لِ سُ والرُ  واالنبٌاءِ 

 ما لنا َوَتؽفِرَ .  قلوبنا نسحاقِ ا الى رَ نظُ تَ وَ .  نانفوسِ  انٌن عُ سمَ وتَ 

 عم كَ تِ حمَ رَ لِ   لناهِ وتإ.  علٌنا َؼَضِبكَ  نارَ  دَ خمِ تَ وَ .  نااخطؤ

 القدوس ولِروِحكَ  الوحٌد بنكوأل ُمَسبحٌن لكَ  لَِنسُجدَ .  الصالحٌن

 ÷ .....االبدٌن ابد والى اوان وكل االن

 : عطرا

 نْ مَ  ٌا . هِ ساجدٌِ  على طؾِ والعَ  ةِ عمَ النِ  كثٌرَ  ٌا الصالح لهُ اإل اٌها

.  مهِ مِ ثِ وَمآ  مهِ التِ زَ   محوتَ وَ   مهُ تَ وبَ تَ  قبلوتَ  ٌكَ لَ إ طاةِ الخُ  ةِ ودَ عَ بِ  شاءُ تَ 

 خطاٌاهم على نٌنوى اهلُ  عَ قرَ ٌَ لِ  النبً ٌونان لتَ ارسَ  نْ مَ  ٌا

 الذي نابخورِ  كَ تِ حمَ رَ بِ  لَ قبَ تَ  ان كَ لُ نسؤ.  ونَ حٌَ وٌَ  ٌكَ لَ إ توبونَ ٌَ فَ 

 حٌن كل فً كَ رَ شكُ نَ لِ  خطاٌانا ةِ ثرَ كُ  بهِ  رَ ؽفِ تَ وَ .  كَ امامَ  رناهُ طَ عَ 

 ÷ ...االبدٌن ابد والى
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  نٌنوى صوم من الثالث الٌوم منتصف              

 : ألوةا

 باطٌلِ ؤَ بِ  دَ زهَ نَ لِ .  هذهِ  التوبةِ  اٌامِ  فً طاةالخُ  كَ بٌدِ عَ  نحن ربنا ناَقو  

 واعطنا والخطٌبة اآلثام باحةِ قَ  عنا وابعد ؽرٌةالمُ  الفانً العالم هذا

 نادمٌن خطاٌانا عن نتوب وان . سرعٌنمُ  كَ تِ رحمَ  الى نلتجاَ  ان

 والصدقات المسموعة والصلوات النقً الصوم بواسطةِ  لكً

 ٌامِ األ مدى باركالمُ  كَ اسمَ  دسقَ ونُ  فتورٍ  ببل كَ حَ بِ سَ نُ  المقبولة

 والى باقٌن منادُ  ما النور ابناء القدٌسٌن مرزُ  مع والدهور

 ÷ ....االبد

 : فروميون

 الذبٌحةِ  على ةَ الرحمَ  لُ َفضِ ٌُ  الذي هِ دسِ قُ بِ  الكامل للقدوس سبٌحالتَ 

 سمعُ ٌَ  للذي التهلٌلُ  قاتِ حرِ والمُ  القرابٌنِ  على المتواضعة والروح

ٌ  األ جٌبُ ستَ وٌَ  الصلوات  التوبةِ  الى طاةَ الخُ  وٌدعو باتِ لِ والطِ  ةِ دع

 حنانِكَ  ِؼنى مٌهِ علَ  فٌضُ وٌَ  ةٍ وبَ وحَ  نبٍ ذَ  كلِ  من مهُ رَ هِ طَ ٌُ وَ 

ٌَُإِهلَُهم  والشكران الحمد ٌلٌق به الذي الصالح.  ِجناِنهِ  لِمٌراثِ  و

 ÷.......  وكل األن

 : سدرا

اً  بالمواهبِ  كرٌماً  ٌا ربنا ٌَ  المنكوبٌن ملجؤ ٌا بالعطاٌا َوَسخ

 هو انت.  وٌقٌنٍ  بؤٌمانٍ  لٌهِ إ الداعٌن وعاضد  الحزانى وسلوى

 ابوابَ  حُ وتفتَ  نانِ اعٌُ  صخَ ش  تُ  كَ حدَ وَ  لٌكَ وإ كَ ٌرَ ؼَ  ؾُ عرِ نَ  وال ربنا

ُ  لٌكَ وإ ناقلوبِ   ناحاجتِ  فً دُ قصُ نَ  ٌاكَ وإ ناكربِ وَ  ناضٌقِ  فً نلجؤ

 صوتِ  الى واصػِ  كَ تِ حمَ رَ  وثَ ؼَ  علٌنا وامطر كَ نانِ حَ بِ  دناقِ افتَ فَ 
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 ناجِ ونَ  ناربِ كُ  فً نازِ وعَ  ربنا.  نالباتِ طِ  الى بجِ واستَ  ناراخِ صُ 

 من واحرسنا . المضار بنا حٌقُ وتَ  الشرِ  جنود بنا حٌطُ تُ  عندما

 ربنا والسبلطٌن  الةِ الوّ  بٌن كَ سبلمَ  وازرع الظالمٌن الناسِ  رارِ شِ 

 الجٌاعَ  عواشبِ  . فٌها نومَ  االرض من والحروب الفتن واقمع

 مهِ جِ نَ وَ  بٌنذَ عَ المُ  قواعتِ  ٌترجوك الذٌن كَ تِ بَ حَ مَ بِ  وافتقد والمعوزٌن

 عاةَ رُ  روانصُ  ربنا . ابلٌس وعبودٌةِ  الشرٌرةِ  االرواحِ  من

 ناتِ اخوَ  بالرحمةِ  لواشمِ  هاسوسونَ ٌَ  والتقوى بالبرِ  الذٌن كَ تِ كنٌسَ 

 ناٌنِ بَ  من رحلوا قد القٌامةِ  ورجاء المستقٌم االٌمانِ  على الذٌن

 فً اضعافاً  اللهم  كافبهم * للمإمنٌن العون ٌد دومَ  والذٌن

 والشهداءِ  الُرُسلِ و واالنبٌاءِ  كَ تِ دَ الِ وَ  ذكارَ تِ  مْ ظِ عَ وَ  كَ ملكوتِ 

 واضَ قَ  والصبلةِ  بالصومِ  الذٌن. القدٌسٌن اءواالب والمعترفٌن

 علٌنا رب ٌا رضَ فؤ.  ِجهاِدِهم انَهوا البرِ  وبؤعمالِ   ِتهمحٌا

 مهِ آثامِ  عن واصفح مهِ ابِ عَ دُ وَ  كَ تِ رعٌَ  ابناءَ  انٌنَ  واسمع مهِ تِ بشفاعَ 

 كَ ؤمجادِ وبِ  نابلتِ صَ وَ  ناومَ صَ  لقبَ تَ وَ  همعقولَ  وانر رهمضمابِ  حوارِ 

 جمٌع مع لكً ناعَ نفَ ٌَ وَ  لنا صلحٌَ  ما ناواعطِ  وامواتنا كناشارِ 

 وكل االن القدوس وروحك واباك كَ حَ بِ سَ ونُ  لكَ  نسجدُ  قدٌسٌك

 ÷ ...امٌن االبدٌن ابد والى باقٌن دمنا وما اوان

 : عطرا

ٌَرِجعون  اللهم ٌا طول الروح ٌا َمن ُتَسُر بتوبِة الخطاة الذٌن إلٌَك 

وقد َرَفعَت ُحكَم الموِت عن اهِل نٌنوى التاببٌن بالصوِم والصبلِة 

َولَب َس المسوح تقبل االن ربنا عطر البخور الذي قربناه امام 

نا ربوبٌَك فً هذا الحٌن متوسلٌن اال تَوِبَخنا ِبؽَضِبَك بل ُتبعد ع

 ÷ُحكَم الهبلك االبدي لكً بقداسِة السٌرِة نسبحك االن والى ....
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 الراقدٌن الكهنة احد                   

 : ألوةا

 والصالحٌن لؤلبرارِ  الُمَعَدةِ  ةِ بطَ والؽِ  النورِ  مخادعِ  فً اللهم اتِكا

 قدسةِ المُ  كَ اسرارِ  خدموا الذٌن والشمامسة الكهنة ناتِ واخوَ  ابناِبنا

 النور مضالِ  فً معهُ تِ مَ  . القٌامةِ  رجاءِ  على نابٌنِ  من ورحلوا

 رأىمَ بِ  واحظَ ٌَ لِ  النعٌم نانَ جِ  ثهمواورِ  القدٌسٌن زمرةِ  مع مهِ واحصِ 

 ÷... االبدٌن ابد الى لهناوإ ربنا الكرٌم كَ جهِ وَ 

 : فروميون

 مواخدِ ٌَ لِ  ابرار كهنةً  اختارَ  الذي السماوي االحبار عظٌمِ لِ  التسبٌح

 من قٌمَ ٌُ  ان شاء الذي السماوٌة القوات ربِ لِ  التقدٌس . هُ قارَ وِ 

 من لَ عَ جَ  الذي الكهنةِ  ظٌمِ عَ لِ  التبجٌل ألسرارهِ  اً دامَ خُ  االرضٌٌن

 اقُ شتَ ٌَ  الذي السماوي للسرِ  التهلٌل هِ اقداسِ  على بلءَ كَ وُ  البشرِ 

 هِ تِ بلَ جِ  بنً من ناسٌ اُ  اختارَ  وقد هِ بجبللِ  االحداقِ  الى المبلبكةُ 

 ÷ .......به الذي الصالح هِ تِ خدمَ لِ 

 : سدرا

الترابٌٌن  نا نحنُ ان تختارَ  بتَ ٌا رب الكابنات السماوٌة ٌا َمن شِ 

. تلك التً ال تقوى على مماَرَسِتها  اإللهٌة كَ ِة اسرارِ خدمَ لِ 

الطؽمات العلوٌة َوَعلَمَتنا ان ُنَقِدَم لَك خدَمًة َمرضًٌة َوَسَمحَت ان 

ٌُِحك المبلبكُة بتقادٌٍس  نا الجسدٌة . وانت الذي ُتَز ٌَ ٌَّحَك على اٌد  ُنَز

دابمٌٍة . وأِلننا بالمعصٌِة ُذقنا كؤس الموِت وَعَم َبٌَننا الفساُد 

 تنا قٌود الهبلك لهذا نصرُخ إلٌك بقلوٍب ُمنَكِسَرٍة ُمَتضرعٌَن َوأوَثقَ 
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ٌُشِرُق نوَر  الى مراِحِمَك األزلٌة ان َتنُظَر إلٌنا بعٌِن الرأَفِة  عندما 

َملَكوِتَك وَتجلُِس للدٌنونِة على َمنَبِرَك وُتجازي كل انساٍن 

ل للدٌنونِة مع كهنِة ِبُمقَتضى َعدلَِك ربنا ال َتشُجب اعمالِنا وال َتدخُ 

تٌهون النهم اؼنوا الكثٌرٌن  ٌَ ساَدِتَك . وال َتَدعُهم فً الظبلِم 

بهباِت روِحَك القدوس َوَنِورُهم بما َوهبَتُهم من معرفٍة وحكمٍة 

اللهم وال ُتلِجم األفواه التً َقَدَستَك ِبَتسابٌٍح روحٌٍة وال ُتحِرق 

ٍة وال  بالناِر تلك األلسنِة التً كانت اجراساً  ٌَ َتِرٌن بمزامٌٍر قُُدِس

ٌَطلِقوَن انٌَن الَتَنُهدات والعذابات النارٌة ألنهم َسَبحوَك لٌَل  َتَدعُهم 

اللهم وال ُتَعِذبُهم بالناِر االبدٌِة وال ُتسِكت فٌهم  *نهاٍر بعبادٍة نقٌٍة 

انؽاَم َقٌثاَر الروِح وال َتَدع تلك األرُجَل التً َوَطَبْت َهٌَكلََك 

َقَدس ان َتدوَس على جمراِت النار الُمحِرَقِة وال ُتبِعدُهم عن المُ 

بٌعِة االبكاِر السماوٌِة ألَنهم ارضوَك ِبُحسِن األعماِل والنٌِة 

ٍة وَصرفوا َؼضب َوَعَظموَك بتراتٌلٍ  ٌَ َك عن شعبَِك عذبٍة خشوِع

ِببخوِر ِعطٍر زكٌٍة . لكن ٌا رب الى َولٌَمِتَك ادُعُهم ومع 

احِصهم وبدموِع قدٌسٌك اخلطُهم وبؽنى امجاِدَك  الروحانٌٌن

ٌَشُكروك واباك  ٌَُمجدوَك و ابِهجُهم وللسعادِة االبدٌِة اهلُِهم كً 

 ÷ وروحك القدوس االن وكل اوان...

 : عطرا

اذكر ٌا رب فً ملكوتك اباءنا واخوتنا األحبار والكهنة 

ُمستقٌمٍة َحمٌَدٍة والشمامسة الذٌن َرَحلوا عن هذِه الحٌاة ِبسٌَرٍة 

واؼفر ذنوَبُهم وهفواِتهم لقاَء َرفَعُهم الُبخوَر والذبابح إلٌَك واهلهم 

لِحصِة اخوِتِهم الكهنة االبرار ومٌراَثُهم . لكً ٌهتفوا لك مجداً 

 ÷وحمداً اٌها االب واالبن والروح القدس االن وكل واوان......
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  الغرباء الموتى احد                      

 : ألوةا

 كَ سؤلَ نة ونَ سَ م الحَ هِ ارضوَك بؤعمالِ  نْ مَ ِبِتذكاِر  كَ رَ شكُ نَ لنا ربنا لِ اهِ 
وا فً ضَ السماوي الموتى المإمنٌن الذٌن قَ  كَ فً ملكوتِ  كافاَ ان تُ 

واشِرك  كَ اً بِ ُحبَ  والشدابدِ  العذابِ  دوا صنوؾَ الؽربِة والذٌن َتَكبَ 
الحق وهم  دوا على االٌمانِ قَ رَ نا الذٌن تِ م ابنابنا واخوَ هُ عَ مَ 

. لكً نحن وهم نرفع لك حمداً  سابِ والحِ  آبِ ٌنتظرون ٌوم المَ 
منا وما دُ  وشكراً وألبٌك المبارك وروحك القدوس األن وكل اوانٍ 

 ÷ باقٌن والى ابد االبدٌن ...

 : فروميون

بجبللِه  والسامً على الكلِ  لِ من الك دْ جَ مَ ل والمُ الكُ  التسبٌح للضابطِ 
ِه . وَعلََمنا ان تِ إرادَ بِ  َل الهوانَ بِ ِه وقَ جبلَتِ  َل من اجِل خبلِص الذي تنازَ 

 خبلِص  ن اجلِ اً مِ ُمهانَ  لبَ والصَ  اآلالمَ  لَ مَ واحتَ  هِ عِ واضُ وتَ  هِ تِ وداعَ بِ  هَ َنَتَشبَ 
 البالٌة وقام من بٌن االمواتِ  هِ صورتِ  ٌُنقِذَ لِ  . وَنَزل الى الهاوٌةِ  هِ تِ بلَ جِ 
 عُ رَ ضَ تَ الخطاة نَ  هِ بٌدَ وها نحن عَ  فوا بهِ رَ نوا واعتَ مَ الذٌن آ بالقٌامةِ  دَ عَ وَ وَ 
ٌَُنٌّ  ةِ النٌَ  ُحسنِ طالبٌن بِ  لٌهِ إ رباء الذٌن نا الراقدٌن الؽُ تِ خوَ إ سَ انفُ  حَ ان 

ٌِهم وٌَ   ةِ حمَ الرَ  ٌنِ عَ الٌوم بِ  رُ نظُ رحلوا من هذا العالم وهم بعٌدون عن ذو
 ÷اهُ وروَحُه القدوس فً هذا وقت......واب هِ افضالِ  على جزٌلِ  هُرَ شكُ نَ 

 : سدرا

لَك الُسبُح اٌها المسٌح َملُِك الَمجِد ٌا َمْن َوَشْحَت األنساَن بالَمجِد 

الذي َحَرَمْتُه ِمنُه الَخطٌَبُة التً قاَدتُه الى ارِض الشقاِء َواذاَقْتُه 

اِحِمَك واَتٌَت لَِنجَدِتِه . َكؤَس الموِت والفناِء َفؤشَفْقَت علٌِه ِبَفٌِض ِمر

ِة َوَوَفٌَت ما كان علٌه ِمن َدٌِن  ٌَ  اَتَخْذَت طبٌَعِتِه وَقِبلَت اآلالَم الجَسِد

الخطٌبة وُجِربَت من ابلٌس وَبَكٌَت واحَتَملَك الُهزَء والعاَر  

اً وبَِك َشٌطاَناً ُدعٌَت ولم تتخذ فً االرض  ٌَ وقاَسٌَت . َوسامِر
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َك وعلى الصلٌِب ُعرٌاَناً ُرفِْعَت والى اعماِق الهاوٌِة َمسَنَداً لَِرأسِ 

َنَزلَت . وِبقٌاَمتَِك الَموتى الراقدٌَن اقمَت َوُعّدَت باإلنساِن الساقِط 

الى ساِبِق َمجِدِه . َفٌا للِنعَمِة العظٌمِة التً اسَبؽَتها علٌه . و ٌا 

واألن َنَتَضَرُع إلٌَك اٌها  *للَمَحَبِة الفابقِة التً اظَهرَتها لُِضعفِِه 

الرب إلََهنا ُمبَتهلٌَن الى حناِنَك ِعَوَض آباِبنا وإخَوِتنا الذٌن َرَقدوا 

ُهم وِبإٌماٍن ُمسَتقٌٍم  ٌَ وهم فً الُؽرَبِة وبسٌرٍة صالحٍة اكَملوا َسع

َقَضوا َحٌاَتُهم وِباسِمَك اعَتَمدوا َوَجَسِدَك َوَدِمَك األطَهَرٌن اكلوا 

ٌُّن الخفٌُؾ على اكتافِِهم َحَملوا . وبك ِسراً  َوَشِربوا َونٌَرَك الَه

وَجهَراً اعترفوا . وكاَبدوا اآلالَم َوَصِبروا . وانواُع الِمَحِن 

والتجاِرِب احَتَملوا من جوٍع  وَعَطٍش وُعِريٍ وُهزٍء وَشتٍم َولََطٍم 

ٌُها الربُ  العادُل  وَنفًٍ وَطرٍد . وعلى رجاِء القٌاَمِة َرَقدوا َفٌا أ

والُمنِصُؾ ِبخاِبفٌِه . لَِذذُهم ِبِنَعِم الملكوِت مع ابراهٌم واسحق 

وٌعقوب واخلِطُهم مع االبراِر والصالحٌن واتِكؤُهم على ماِبَدتَِك 

االبدٌِة ِعَوَض ِحرماِنِهم من ُمَتِع الحٌاِة الزمنٌِة وارِوِهم من نهِر 

الُدنٌا واملَبُهم َفَرَحاً  ِجناِتَك الخالِد ِعَوَض َعَطِشِهم فً الحٌاةِ 

وحبوَراً ِعَوَض َتَكُبِدِهم اآلالم واألحزان واقِمُهم عن جاِنِبَك الٌمٌن 

فً مراِبِع َملكوِتك َ لكً نحن َوُهم َنرَفُع لَك َحمَداً َوُشكَراً وألبٌك 

 ÷ولروحك القدوس األن وكل اوان والى ابد االبدٌن ...

 : عطرا

البخور الذي  طرَ عِ نا وَ لباتِ طِ نا وَ طفَِك صبلتِ عَ  ٌِض فَ تقبل ربنا بِ 
 فً ارِض  لٌكَ قلٌن إنتَ نا المُ تِ خوَ نا وإبابِ ِس آانفُ  ضَ ِعوَ  كَ امَ امَ  عناهُ فَ رَ 
 هم فً مجالسِ واتِكؤ الراحِة والسبلمِ  م الى مٌناءِ ِة َبلِؽهُ ربَ الؽُ 
 كَ تِ حمَ ِة رَ مرَ خَ م بِ رهُ ن الى ُعرِسَك االبدي واسكِ دعووّ بَطِة مَ الؽِ 
 ÷نحن وهم االن والى ابد االبدٌن ... كَ حَ بِ سَ نُ لِ 
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 المؤمنٌن الموتى جمعة                      

  : ألوةا

ٌّح  باإلٌمانِ  َرقدوا الذٌن المإمنٌن امواِتنا وساجدٌكَ  َعبٌِدكَ  اللُهمَ  َن

َتَرَجونَ  َوُهم رجاِءكَ  على الحق  التً مواعٌِدكَ  ِصدقَ  تحقٌقَ  ٌَ

َتَنَعمونَ  ما لكً َمشٌَبِتكَ  صانعً االبرارِ  بها َوَعّدتَ   بالسعاَدةِ  ٌَ

 َتؤتً ان َوُمزِمعٌ  لِخبلِصنا اَتٌتَ  َمنْ  ٌا.  تزول ال التً السماوٌةِ 

 ÷... االبدٌن ابد الى ِجنَسنا وُتجدد ُنهوِضنا ألجلِ 

 : فروميون

 َمَراِحَمهُ  والَؽزٌَرةُ  َمكاِرَمهُ  الكثٌرةُ  الِبرْ  لِشمسِ  واإلكرامُ  سبٌحُ التَ 

 بهاءِ  من المبلِبَكةُ  َوَترَتِعدُ  إشراقِهِ  نورِ  من العالمُ  َتْرَهبُ  الذي

 َوِبَصوِتهِ .  الَمسكونة بهِ  استضاءة الذي اإللهً النور.  َمجِدهِ 

ًٌّ الَعِذبِ   الذي الصالِح َمدفوَناً  الُترابِ  تحت كان َمن اسَتٌَقظَ  الُمح

لٌقُ  بهِ   وقتِ  هذا فً والمدٌحُ  واإلكرامُ  والسجودُ  والَتسبٌحُ  الَمجدُ  ٌَ

 ÷.....   الراقدٌن ِتذكار

 : سدرا

ربنا وإلهنا ٌسوع المسٌح ٌا َكلَِمِة هللِا َوقَوِتِه َوِحكَمِتِه األزلٌة ٌا َمن 

بِه ُخلَِق كل ما فً السماِء وما على االرِض . انَت ٌا رب مصَدَر 

اٍة فؤنَت الذ ٌَ ي ُتعطٌها َوتؤُخَذها َوُمزِمٌع ان كَل ِحكَمٍة وِعل ُة كَل َح

تؤتً على سحابِة السماِء مع مبلِبَكِتَك القدٌسٌن َوتؤُمَرُهم ان 

ٌُلقوا بِه فً الناِر  ٌَحِزموا الزٌواَن و ٌَجَمعوا الحنَطَة الى اهَراِبَك و

االبدٌِة * ولِهذا َنَتضرُع إلٌَك نحن َعبٌِدَك مع عطر البخوِر هذا 
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جَهَك عن عبٌِدَك الراقدٌَن الراحلٌَن من َبٌِننا طالبٌن أال َتصِرَؾ وَ 

وال َتَتذكر ذنوَبُهم و خطاٌاُهم إذ كانوا ِبَك مإمنٌن وال ُتلقِِهم فً 

الُظلَمِة البرانٌة َفٌكونوا لؤلرواِح الشرٌرِة ُهزًء وُسخرًٌة وال 

َتَعَذبوا مع الؽنًِ ِبنٌرانِها التً ال ُتطَفؤ  ٌَ َتطَرْحُهم فً الهاوٌِة َف

ٌطلبوا ماًء ِبؤصِبٍع ولٌس من ُمجٌٍب ال َتجَعلُهم  ِزواَناً وللناِر و

ٌَرتادوا ثٌاَب الُعرِس فً  ِة وقوَداً وال َتطِردُهم مع الذٌن لم  ٌَ االبد

َولٌَمِتَك وال ُتسِمعُهم ذلَك الصوت القابل : اذهبوا عنً ٌا مبلعٌن 

َم ِبَعٌِن الرحَمِة الى الناِر الُمَعَدِة إلبلٌس وجنودِه . لكن انُظر الٌو

والَتَحُنِن واقَبلُهم بلُطفِك الَجم واشِملُهم ِبِنعَمِتَك الؽزٌرِة َوَمِتعُهم مع 

الذٌن اطَعموا الجٌاَع َوَسَقوا الِعطاَش وَكَسوا الُعرٌانٌن وزاروا 

َمْن كانوا فً السجوِن مؤسورٌن واقِمُهم عن جاِنِبَك الٌمٌن والى 

مع الذٌن فاَضت بالزٌِت مصابٌِحهم  خدوِرَك السماوٌِة ادِخلُهم

ومع اللِص الٌمٌن الى الفردوس ادِخلُهم وأِهلُهم لِسماِع َصوتِك 

الَعِذِب القابل َهلموا ٌا ُمباركً ابً ِرثوا الُملَك الُمَعد  لكم منذ 

انشاِء العالمٌن . ألنهم اكلوا َجَسِدك الطاِهر وشِربوا دِمَك الثمٌن 

س ؼٌَر خجلٌَن وال هاِببٌَن فؤشِملُهم واعترفوا ِبك امام  النا

ِبَمَحَبِتَك األزلٌِة وِبِنعَمتَِك األبدٌة . لُِنَسِبَحك وإٌاُهم مع ابٌك 

 ÷ وروِحَك القدوس االن وكل اوان...

 : عطرا

ربنا اننا َنَتضَرُع الى مراِحِمَك ان تقبَل ِمنا ِعطَر البخوِر الذي 
ُكن بِه قربناهُ اماَمك َوَتجَعلُه  ٌَ لِمؽفَِرِة خطاٌانا وَترِك اوزاِرنا َول

ِذكَراً صالَِحاً لِكاَفِة َموتانا الراقدٌن على رجاِء االٌماِن القوٌم 
ٍة  ٌَ َوأِمْن بِه بٌَعِتَك الُمقدسة واحفظ اوالِدها َوُصنُهم من ُكِل َشٍر َوَبلِ

ٌَُعَظم اسُمَك فً كل حٌن االن وكل واوان......  ÷ف
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  احد قانا الجلٌل  ) االحد االول من الصوم (         

 : ألوةا

 اً مرَ خَ  الماءَ  لتَ وَ حَ وَ  الجلٌل قانا رسِ عُ  الى عٌتَ دُ  نْ مَ  ٌا هملال

 السماوٌةِ  كَ تِ كمَ حِ بِ  نٌرَ ستَ نَ لِ  كَ بٌدِ عَ  نحن لناهِ ا لهٌةِ اإل كَ تِ قوّ بِ  ةً دَ ٌّ جَ 

 لك عُ رفَ نَ فَ  كَ تِ بَ حَ مَ  ةِ مرَ خَ بِ  ناقلوبِ  جُ هِ بتَ تَ وَ  دعوونَ المَ  نارَ استَ  ماثلَ مِ 

 اوانٍ  وكل االن القدوس روحكلِ وَ  باركالمُ  بٌكَ أِل وَ  كراً شُ وَ  مجداً 

 ÷....االبدٌن ابد والى

 : فروميون

 وقد هِ جدِ مَ  هاءَ بَ  السماءِ  قواتُ  هابُ تَ  الذي بِ العجابِ  صانعِ لِ  التسبٌح

ً  دُ   ِبَتحوٌلةِ  َوَفضلَهُ  ُجوَدهُ  َفؤفاضَ  الجلٌل قانا رسِ عُ  الى نسانٍ َكإ ع

 همَ دَ  قَ هرَ أ الذي للفاديِ  التعظٌمُ .  هِ تِ بإشارَ  ةٍ ذٌذَ لَ  خمرٍ  الى الماء

  هذا فً جبللواإل السجود ٌحق له.  هِ تِ عٌَ رَ  خبلِص  اجلِ  من

 ÷ .... وقت

 : سدرا

 كَ تُ حبَ مَ  قاسُ تُ  ال نْ مَ  ٌا االزلً بِ اآل كرُ بِ  المسٌحُ  اٌها كرُ الشُ  لكَ 

 بتَ شِ وَ  دراكَ اإل ٌفوقُ  ِبنوعٍ  ابٌكَ  من ازلٌاً  تَ دّ ولِ  وقد شرِ للبَ 

 عؾُ الضُ و قرُ الفُ  كَ ذاتِ لِ  راضٌاً  بالجسدِ  العذراءِ  من دَ تولَ  ان كَ تِ عمَ نِ بِ 

ً  الؽَ  وانت  عجزاتوالم باآلٌاتِ  للبشرِ  كالهوتِ  فتَ شَ كَ وَ  . الجوادُ  ن

 مؤَلَ تُ  ان رتَ امَ  حٌنَ  قالفابِ  كَ جدَ مَ  اظَهرتَ  الجلٌل قانا ُعرسِ  وفً

 الى رتَ شَ وأَ  ةٍ دَ ٌِ جَ  خمرٍ  الى نكَ مِ  ةٍ إشارَ بِ  هالتَ وَ حَ فَ  . ماءً  االجاجٌن

ٌُقِدموا الُسقاةِ   وسروراً  ةً هجَ بَ  ٌسِ رِ العَ  قلبَ  َفَمؤَلتَ .  للمتكِبٌن لِ
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 ذهبه اً بَ جَ عَ  فوسُ النُ  تؤَل متَ او اً حبورَ وَ  اً حَ رَ فَ  رسِ العُ  اهلُ  وازدادَ 

 دقصِ  قواقَ حَ تَ وَ  كَ لِ سُ رُ  كبِ  نَ مَ فآ َصَنْعَتها التً االولى الُمعجَزةِ 

 ِعثُ نبَ تَ وَ   بُ نصَ ٌَ  ال الذي شفٌةِ األ ٌنبوعُ  ٌجري نكَ مِ  نْ مَ  ٌا كَ تِ عوَ دَ 

 للذٌن والحٌاةُ  النورُ  َفؤنتَ  ٌَسؤلَكَ  َمنْ  لُِكلِ  َؼزٌرٍ  ِبَفٌٍض  الَمعوناتِ 

 رعُ ضَ تَ نَ  نواأل * بونجِ لتَ ٌَ  الٌك للذٌن اً صنَ حِ وَ  ماٌةً وحِ  منونَ ٌُإ ِبكَ 

 ناافكارِ  لَ نقُ تَ  ان كَ بِ جابِ عَ  اولى كرىذِ  فً الفادي المسٌح اٌها لٌكَ إ

.  السماء جذور لُِسكنى وتَإِهلَنا الخٌرِ  عالمِ  الى الشرِ  عالمِ  من

 مع ناؤواتكِ  كَ بِ  ٌمانِ باإل تنابِ ثَ وَ  كَ تِ ضٌرَ حَ  الى نام  ضُ وَ  هملال

 الى المدعوٌن بٌنِ  من لناواجعَ  كَ كوتِ لَ مَ  رحابِ  فً كَ اصفٌابِ 

 ٌا دواسنِ  ةِ بَ لَ الؽَ  بإكلٌل لناكلِ وَ  كَ لِ طَ  ِبَهنى انفُِسنا َظَمؤَ  واروِ  كَ تِ لٌمَ وَ 

 الجٌاع واشِبع الُمكَتِببٌن عزِ وَ  رضىالمَ  واشفً الشٌوخَ  رب

 راملَ األ دوساعِ  ددٌنبَ المُ  الضالٌن واهدي زٌنعوَ المِ  حاجةَ  ؾِ واك

 ةِ طاللخُ  واؼفر ٌنَ بالمذنبِ  وارأؾ ربنا.  دٌنرَ شَ والمُ  ٌتامَ اإل وارعَ 

 حمداً  كلَ  عُ رفَ نَ  معهم لكً إمنٌنالمُ  وتانامَ  جمٌع كَ تِ عمَ نِ بِ  حوسامِ 

 والى نٍ ااو وكل االن القدوس كَ روحِ ولِ  باركالمُ  وألبٌك كراً شُ وَ 

 ÷ ....االبدٌن ابد

 : عطرا

 رنااسكِ  بةالعذِ  كَ صلٌبِ  ةِ رَ موِبخَ  وضماِبرنا عقولِنا رب ٌا رهِ طَ 

 سِ ِبكؤ لََذاِتكَ  طٌبِ  من وامؤَلنا العظٌم ُحِبكَ  نارَ  قلوِبنا فً ججِ وأ

 كروحِ لِ و باركالمُ  وألبٌك وشكراً  اً مدَ حَ  لكَ  عَ رفَ نَ لِ  االبدٌة الحٌاةِ 

     ÷.....  والى اوان وكل االن القدوس
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 (المسامحة  لٌوم االثنٌن من االسبوع االول من الصوم)     

  : ألوةا

 بؤعمالٍ  انفُِسنا َوُنَزٌن.  سٌاَدِتكَ  ٌُرضً َصوَماً  لَِنصومَ  ربنا اِهلنا

 ان ونسَتِحقُ  اماِمك لَومٍ  ِببل َوَنظَهرَ . لَعَظَمِتكَ  َمرضٌةٍ  صالحةٍ 

 الى امواِتنا وكافةَ  َفَندُخلَ .  مجٌِبكَ  ٌوم الوجه باسفرار ُنبلقٌكَ 

ةِ  َوَنلَتذُ .  السماوي ِخدِركَ  ٌَ  الُشكرَ  لكَ  فنرفعُ .  اإللهً جبللِكَ  برإ

 والى اوان وكل االن القدوس كروحِ لِ وَ  باركالمُ  وألبٌك  واإلكرام

 ÷....االبدٌن ابد

 : فروميون

 اجلِنا من صامَ  الذي الكرٌم الجواد والرب الرحٌم للسٌدِ  التسبٌح

ٌَُكفِرَ  نُصُرنا اعداِبنا وعلى.  خطاٌانا عن ِبَصوِمهِ  لِ  السجودُ .  ٌَ

.  واإلٌمانِ  الَمَحَبةِ  صبلةُ  َوُتبِهجهُ  واللسان القلبِ  َصومَ  ٌَسُرهُ  للذي

ٌَرضى  الصالح. والَتَنُهداتِ  بالدموعِ  المشفوَعةِ  الُخطاةِ  ِبتوَبةِ  و

ِحقُ  له الذي  ÷ .... وقت هذا فً جبللواإل السجودُ  ٌَ

 : سدرا

 الصٌامِ  سبٌل بَِصوِمهِ  لنا َنَهجَ  الذي.  خبلِصنا إلهُ  المسٌحُ  اٌها

 َنقَهرَ  ان َوَعلََمنا.  لَِضماِبِرنا واسِتناَرةً  انفُِسنا ألدران َتطهٌَراً 

 البٌعةُ  فؤن ولهذا.  بإٌماِننا اعمالَهُ  وَنشُجبَ .  ِبصِموِدنا الّثبلبَ 

 لجمٌع والسبلم األمنَ  َوَتطلِبُ .  ِبهِ  َوَتزهو الصٌام ُتكِرمَ  المقدسة

.  األولونَ  َتبَررَ  َفِبالصٌامِ .  ثاِبَتاً  قٌَماً ُمستَ  اٌماناً  بِكَ  المإمنٌن َبنٌها

َتَزَكى َوِبهِ   َمن الطاِهرِ  بالصومِ .  ٌَنجون الَهبلكِ  ومن.  البشرُ  ٌَ
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ِجَدهُ  الرب ٌَطلبُ   حٌثُ  األعلى الَمئَلِ  الى العقولُ  ترَتفِعُ  َوِبهِ .  ٌَ

.  الصادقةِ  هللا مواعٌدَ  َنِرثُ  الطاِهرِ  بالصومِ  والكمالُ  الراحةُ 

لتزمونَ  ِبهِ  لَِمنْ  الَظَفرِ  اكالٌلَ  َوُتعَقدُ   ٌُعَتقُ  الَطاِهرِ  بالصومِ .  ٌَ

اُهم من الخطاة ٌَ ٌَصٌرونَ .  َخطا  َنَتَقلدُ  َوِبهِ .  ُمَقَدَسةً  هللِ  هٌاكلَ  َو

قَهرُ  ال ِسبلَحاً  بلى ال َثوَباً  َوَنلَبسُ .  ٌَ  َوَنفوزَ .  حٌاِتنا َوُتَتجِددَ .  ٌَ

 فً وُنَسَعدُ .  خالِقِنا ِبمراِحمِ  َنحظى بالصومِ .  الفابَِضةِ  هللا ِبِنعَمةِ 

.  األقدس اإلله َمعِرَفةِ  ِبنورِ  انفُِسنا َتسَتنٌرُ  َوِبهِ .  مٌراثاً  الفردوسِ 

 قلوِبنا َتكَتِنؾُ  التً الُمظلَِمةِ  ذنوِبنا سحابةُ  اماِننا من َتنَقِشعُ  بالَصومِ 

 هللا اِشعةَ  داِخلِنا فً َوَتلَمعُ .  ناافكارِ  وَتصفو.  عقولِنا َتَتَنَقى َوِبه

 انفُِسنا ُنَسِورُ  َوِبهِ .  َمقبواَلً  قُرباَناً  هللِ  ذواِتنا ُنقِربُ  بالصومِ .  األزلً

َتَزعَزعُ  وال ٌُقهرُ  ال َحصٌنٍ  بسورٍ   ربنا ٌا إلٌَكَ  َنَتَضَرعُ  واألن * ٌَ

 ُصمتَ  َمن ٌا:  قابلٌن قلوِبنا اعماقِ  من وَنصُرخُ . َ الخطاة نحن

 ِبحلِمكَ  صبلِتنا واسَمع.  بَرحَمِتكَ  َصوِمنا َتقبل.  خبلِصنا اجلِ  من

.  بَمِنكَ  َجمٌِعنا وباِرك.  ِبلُطفِكَ  معاصٌِنا عن واعؾُ  ذنوِبنا واؼفر

 لك نرفع وامواتنا نحن لكً.  ِبَفضلِكَ  َبٌِننا واالتفاقَ  األلَفةَ  وانُشر

 اون وكل النا القدوس كَ روحِ لِ وَ  باركالمُ  بٌكَ وأِل  كراً وشُ  حمداً 

 ÷.....االبدٌن ابد والى

 : عطرا

ٌَمٌِنك رب ٌا اسِند  الشهوات نمقُتَ  ان وِهب.  جنِسنا ُضعؾَ  ب

 ما وكل والشراهةِ  المالِ  َمحبةِ  وَننُبذَ .  ألِسَنِتنا وَنلُجمَ .  الردٌبةِ 

ةِ  الظاِهَرةِ  حواِسنا َوُنَسِخرَ .  ٌُؽٌُضكَ  ٌَ .  َمشٌَبِتكَ  ٌُرضً لِما والَخفِ

 وكل االن والُشكران والَتبجٌلِ  اإلكرامِ  من َتسَتِحقُهُ  ما لكَ  وُنقِدم

     ÷.....  والى اوان

ٕٗ 



  الصوم من االول االسبوع من الثالثاء لٌوم        

  : ألوةا

 وُتصلً.  ونقاءٍ  ُطهرٍ  َصومَ  ََ  لَِتصوم الُمَقَدَسةِ  بٌَعِتكَ  اللهم اِهل

 بنٌها على وافِض والسبلم األمنَ  فٌها والقِ .  والصفاءِ  بالبرِ  إلٌك

ٌَخِدموا الكَهَنةَ  وَبِرر.  واإلنعامات البركاتِ   الُمقَدَسةِ  هٌاِكلِكَ  لِ

ٌ ةِ  وصفاء السٌَرةِ  بُحسنِ  تِ  وبارك.  الن  وَمِتع.  ِبَمن كَ  السَنةِ  ؼبل 

   وُشكراً  َحمداً  لكَ  لَنرفع.  ملكوِتكَ  بمباهجِ  المإمنٌن األمواتَ 

 ÷....االبدٌن ابد والى اوان وكل االن

 : فروميون

 َوقانا الخٌرِ  عدوِ  ومن.  َبَرَرنا بصوِمهِ  الذي للُمَخلِِص  التسبٌح

 التوبةِ  باب وفَتحَ .  لنا الَنصرَ  َكَتبَ  َمَعهُ  َوبِِصراِعهِ .  وَخلَصنا

. ملكوتِهِ  الى ِبنا ٌإدي آِمناً  َسبٌبَلً  لنا َوَمه دَ .  امامنا ِمصراَعٌهِ  على

 بهِ  الذي الصالح.  ُعرِسهِ  الى المدعوٌن مع ٌُبِهُجنا هناك لكً

لٌقُ   ÷ .... وقت هذا فً جبللُ واإل الَحمدُ  ٌَ

 : سدرا

 ِجراحَ  لُِتَضِمدَ  َوِجبتَ  َسماِبكَ  َطؤَطؤتَ  َمن ٌا اإلله المسٌحُ  اٌها

 َوَمَنحَتنا.  األبدي المٌراثِ  الى الطرٌقَ  لنا وَمَهّدتَ .  المتؤلمِ  ِجنِسنا

دُ  َتُطالُها ال حٌاةً  ِمُسها وال الفسادِ  ٌَ  ُنجاهدَ  ان َوَعلَمَتنا.  فناءٌ  ٌَ

ٌِدِ  ِضدَ  بالصومِ   عبودٌِتهِ  َقسَوةِ  من َوَنَجٌَتنا.  وإؼراِبهِ  ابلٌس مكا

 حٌاِتنا َمدى لَكَ  ُنَقِدَمها التً ِبصبلِتنا وأرضَ  َصومنا رب ٌا فتقبل

 اٌلٌا َعضّدتَ  وبه.  موسى النبً مع َتَتَكلَمَ  ان ِشبتَ  بالصومِ  ألنكَ 
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 واخَمّدتَ  األسودِ  افواهِ  لََجّمتَ  وبالصومِ .  الروحً جهاِدهِ  فً النبً

رَ  لَِببل النارِ  لَهٌبِ   َرَفعتَ  َوبالصومِ .  َوِرفاَقهُ  النبً دانٌال ٌُض 

ٌِّبها بدموعِ  َورَضٌتَ .  نٌنوى عن َؼَضَبكَ   من َوَنَجٌَتُهم وُشباِنها ش

 َترضى ان َنسؤلُكَ  الرحٌم الربُ  اٌها واألن * الُمَحتومِ  َعدلِكَ  قضاءِ 

ُكن. واعواِنهِ  الشرٌرِ  من َونِجنا.  األذالء َعبٌِدكَ  نحن عنا ٌَ  ول

اً  َصوَمنا ٌَ  َوقِونا.  سروِركَ  َموِضع وَصوِمنا لَعَظَمِتكَ  ُمرِض

ٌّنَ .  ابلٌس مكاٌدِ  من انفُِسنا لَِنصونَ   وُنَحلِها.  بالبرِ  َحواِسنا وُنَز

 علٌنا ُتَسٌِطرُ  العالمِ  همومَ  َتَدع وال ربنا.  األعمالِ  بصالِحِ 

ٌُِننا َتنُظرُ  َفبل.  ُتؽرٌنا وشهواِتهِ   آذاِننا َتسَمعُ  وال.  لَِتشَتهٌهِ  َشٌَباً  اع

 وآذاِنَنا.  شاِخَصةً  إلٌَكَ  عٌوِننا لَِتُكن بل.  بهِ  ترضى ال َقواَلً 

.  ِبنعَمتِكَ  وادِركنا ربنا.  ُمَتعلَِقةً  بِكَ  وقلوِبنا.  ساِمَعةً  لَِكلَِماِتكَ 

نا  برأفِتكَ  واشملنا نا الشداِبدِ  وفً ضٌقِنا فً َوَعز   ومن.  َقو 

 والببلٌا المصاِببِ  ومن َنِجنا الُمبِؽضٌنَ  ومن.  اسُترنا اآلفاتِ 

 ِجهاِدنا ٌُعٌقُ  ما ُكلَ  عنا وابِعد َنقابِِصنا وَكِمل حاجاِتنا وِسدَ .  انقِذَنا

 َدوَماً  َنلَهجَ  ان واعِطنا خطاٌانا عن واصفح ذنوِبنا واؼفِر

 كَ لَ  عَ رفَ نَ لِ .  اإللهٌة َشرٌَعتِكَ  َسبٌلِ  وَننَهجُ .  اإلنجٌلٌةِ  بَوصاٌاكَ 

 ÷.....االبدٌن ابد والى اوانٍ  وكل ألنا كراً وشُ  حمداً 

 : عطرا

.  عدِونا مكاٌدِ  بهِ  ُنقاِرعَ  خبلٍص  وُترسَ  ِبرٍ  سبلح ربنا لنا ُكن

  ً  البخورِ  ِعطرَ  للبشرِ  َمَحَبِتكَ  ِبجاهِ  َوَتَقبل.  وِخداِعهِ  ُخبِثهِ  َوَنَتق

نا إلٌَكَ  َقَرَبتهُ  الذي ٌَ ُكن.  الضعٌفة اٌِد ٌَ  لَمرضاكَ  َصومنا ول

 َفَنشُكَركَ .  فِصِحكَ  َشِرَكةِ  الى ُنصلً.  لَِمَسَرِتكَ  َوَصَلَواِتنا

     ÷.....  والى اوانٍ  وكل نَ األ.  فتورٍ  ِبَؽٌرِ  َوُنَسِبَحكَ 
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  الصوم من االول االسبوع من األربعاء لٌوم        

  : ألوةا

ٌُها  عن الَمحجوبِ .  والحنانِ  الرحمةِ  َكثٌرَ  ٌا.  الصالِح الربُ  ا

 ان اعِطنا.  باألٌمانِ  ٌَطلَِبهُ  َمنْ  ُكلِ  ِمن والقرٌبُ .  المخلوقاتِ 

 َوَنسلُكَ  ِبوصاٌاكَ  حٌنٍ  ُكلِ  فً َوَنسَترِشدَ .  ِبَمَحَبِتكَ  قلوِبنا َتلَتِهبَ 

.   َمشٌَبِتكَ  ِنطاقِ  عن خاِرجٌ  هو ما َوَننُبذَ .  ناموِسكَ  ِبُمقَتضى

 ÷..... وكل ناال القدوس وروِحك واباك ونَحمُدكَ 

 : فروميون

 الخطٌَبةِ  عبودٌةِ  وِمن.  ِعَوِضنا صامَ  الذي األصوامِ  لِقابلِ  التسبٌحُ 

 الخطاةِ  مع َترَددَ  الذي واآلالمِ  الذنوبِ  لِؽافرِ  التكرٌمُ .  َخلََصنا

 الذي الصلوات لُِمسَتجٌب التقدٌس.  الَسبٌلِ  سواءِ  الى ِبهم لٌِؤتً

ٌَُعلَِمنا َصلَى ً   ان ل  بهِ  الذي الصالِح.  َرحَمَتهُ  طالبٌنَ  إلٌه ُنصل

لٌقُ   ÷ .... وقت هذا فً والَحمدُ  الَتسبٌحُ  ٌَ

 : سدرا

 ِمن َندعوكَ  إَنَنا.  الِنعمةِ  وكثٌرَ  الروح طوٌلَ  ٌا الَرحٌم الربُ  اٌها

 وعلى ُضعفِنا واسِند.  لَِمعوَنِتنا َوَهلُمَ  ُدعاِبنا فؤسَمع.  قلوِبنا صمٌمِ 

 وسبٌلُ .  ابِعدنا الرذابلِ  وَعن.  ارِشدنا الفضٌلةِ  مٌدانِ  فً الجهادِ 

ٌُها.  َنسُجدُ  اماَمكَ  ألَنَنا.  لنا اِنر والحقِ  الُهدى  الُمحبُ  الربُ  ا

 بالَنصرِ  َفَفازَ .  ِبذاِتهِ  َوماَرَسها الصومِ  ُسن ةَ  َوَضعَ  َمنْ  ٌا.  للَبَشرِ 
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 َوَتؤُزَرنا.  ِنعَمتِكَ  فً ُتَثِبَتنا ان ُمَتوسلٌنَ  إلٌَكَ  َنَتَضَرعُ .  الُمبٌنِ 

.  الصالحاتِ  َعملِ  على َوُنثاِبرَ  لَِنجَتِهدَ .  قُدِسكَ  روحِ  من بقوةٍ 

 عقولِنا واِنر.  واجساِدنا نفوِسنا َوَقِوي.  عزاِبِمنا َوَثِبت اللُهمَ 

 ِبَصبرٍ  َوصبلِتنا َصوِمنا فً ُنجاِهدُ  َوَمعِرَفة َوِبُهَدى.  وضماِبَرنا

قَِظةٍ  ٌَ  ُمَتَحلٌنَ .  َوَقداَسةٍ  ِبَنقاءٍ  َنصومَ  ان واعِطنا.  َوَشَجاَعةٍ  و

.  َوَنمٌَمةٍ  َوِحقدٍ  ُخبثٍ  ُكلَ  ونابذٌن.  والبرارةِ  والُطهرِ  بالعفاؾِ 

لٌقُ  ِبما َوَنصوَمهُ   َوِبصلواتٍ .  َوَجَسَداً  نفَساً  َوَتَقُشؾٍ  ُزهدٍ  من ٌَ

ٌَةٍ  ِؼشٍ  ُكلِ  ِمن.  َحق ة َتوَبةٍ  َودموعِ  َوِطلباتٍ   َدنسٍ  ُكلِ  َومن.  خالِ

ةٍ  ٌَ  مواِهبِكَ  ِبِؽنى وامَنح.  الخطٌَبةِ  ادران برحمتك فٌنا واؼسل.  نق

.   عٌِدكَ  مٌعادِ  الى بَفرحٍ  َنِصلَ  لكً.  أِلنفُِسنا الكاملَ  الخبلصَ 

 َوِبؤكالٌلِ .  بها الَموُعودِ  بالسعاَدةِ  َوَنفوزَ  فِصِحكَ  ِبَشِرَكةِ  َوَنلَتذُ 

ؤةِ  الَؽلَبةِ  ٌَ فوزَ  لَِمنْ  الُمَه  كراً شُ  لك َوَنرَفعُ  َفُنَسِبَحكَ .  الِجهادِ  ِبَجعالةِ  ٌَ

 ÷.....االبدٌن ابد والى اوانٍ  وكل ألنا َوحمَداً 

 : عطرا

 الذي بخوِرنا قُبولَ  طالبٌنَ .  َعبٌِدكَ  نحن ربنا إلٌَكَ  َنَتَوَسلُ 

.  ألمراِضنا ِشفاءً  ِبهِ  وَتمَنحُ .  الحٌن هذا فً اماَمكَ  َعَطرناهُ 

.  كاَفةً  للشعوبِ  وأمَناً .  ضٌقاِتنا عن وإفراجاً  لِنفوِسنا وعزاءً 

 ونسِبُحكَ  والُشكران المجد لك لَنرفع ملكوِتكَ  فً وامواِتنا وابِهجنا

     ÷.....  االبدٌن ابد والى  حٌنٍ  كل فً فتورٍ  بؽٌر
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  الصوم من االول االسبوع من الخمٌس لٌوم        

  : ألوةا

ِتكَ  ِخراؾَ  نحن َرَبنا أهلِنا ٌَ .  ساهرٌنَ  ِخدَمِتكَ  على لَِنكونَ  َرِع

ٌّنَ  َولِسٌاَدِتكَ   من انفُِسنا وانِشل حافظٌنَ  اإللهٌةِ  َولَِوصاٌاكَ .  ُمرض

 لكً واهلِنا القدوس روِحكَ  ِبإشراقِ  واِنرها.  ِبَرأَفِتكَ  الخطٌَبةِ  لَُجةِ 

ٌُها.  ساهرٌنَ  وُنَسِبَحكَ  َنشُكَركَ   ÷.. وكل ناال ٌنام ال الذي الرب ا

 : فروميون

 لَهُ  المسجودِ .  الحٌاة صانعِ  للحًِ  َنرَفُعها والثناءِ  الَحمدِ  َتسابٌحُ 

 والمتساوي الَمخلوقِ  ؼٌرَ .  ٌَُحد وال ٌُدَرك ال الذي والَمحجوب

ةِ  القُُدسِ  والروحِ  اآلبِ  مع  صامَ  الذي.  والجوهرِ  واألزلٌةِ  بالقو 

.   ارِ األبر ِبصٌامِ  ٌَرضى الذي وهو.  ُضعفِنا َبَررَ  وِبَصوِمهِ  أِلجلِنا

لٌقُ  بهِ  الذي الصالِح.  َوَصبلِتِهم الُخطاةِ  ِبتوَبةِ  َوٌشاء  الَحمدُ  ٌَ

 ÷ .... وقت هذا فً والُشكران

 : سدرا

ٌُها .  والقدٌسٌن اآلباءِ  َبَررَ  والصبلةِ  بالصومِ  الذي القدوس الربُ  أ

.  َنَجاُهم الحٌاةِ  هذهِ  َتجاِربِ  ومن.  عدِوِهم على وَنَصَرهم

 َعلَمتنا َمن ٌا َرَبنا.  اؼناُهم الزاِبلَةِ  وال الَمحدوَدةِ  ؼٌرِ  َوِبالَمواِهبِ 

 مكاٌِد من َنفلِتَ  ان َنسَتطٌعُ  والصبلةِ  بالصومِ  اَنَنا الوحٌد ِبؤبِنكَ 

ةٍ  َوِعباَدةٍ .  ُمسَتنٌرٍ  وسلوكٍ  طاِهرٍ  لِصٌامٍ  أِهلنا.  الشرٌرِ  ٌَ  َمرض

 انفُِسنا َوَقِدسْ .  كان َنوعٍ  اي   من َعنا الش ر وابِعد.  صاِدَقةٍ  وَمحبةٍ 

 بٌَعِتكَ  اوالدَ  نحن اماَمكَ  بالمثولِ  َنحظى ما لكً.  واجساِدنا
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. وامانةٍ  ِبَؽٌَرةٍ  لكَ  وُمَقَدمٌنَ .  َوَحَسدٍ  ِؼشٍ  ُكلِ  من خالٌنَ .  الُمَقَدسةِ 

لٌقُ  َوكما قَظِتِهم فالرعاةُ .  القدوس بِاسِمكَ  ٌَ ٌَ  ِبُبخوِرِهم َوالَكَهَنةُ  ب

 ِبكمالِهم َوالتاِببونَ  ِبَتوَبِتِهم والُخطاةُ  ِبَتراتٌلِِهم سةُ والشمام

ٌ انُ  ِبؤصواِمِهم والشٌوخُ .  ِبَنَقاِبِهم والُمَتَزِوجونَ   ِبَتَضُرِعِهم والصب

 ِبَصَدقاِتِهم واألؼنٌاءُ .  ِبمزامٌِرِهم َوالُشبانُ  ِبَبراَءِتِهم واألطفالُ 

.  َشَقاءٌ  ٌَُعِكُرها ال التً للَسَعاَدةِ  َوأِهلنا ربنا:   ِبَصبِرِهم والفقراءُ 

 لنا َوَحقِق.  الُظلُمات امامهُ  َتَتَبَررُ  الذي إشراقِكَ  ِبنورِ  وأِنرنا

ٌُرافِقَ .  القلوبَ  وَتشتاقُ  النفوسَ  َتَتلََهؾُ  إلٌها التً ُوُعوِدكَ   ِعطرَ  َول

 وال.  َنُتناألسِ  بها وَتلَهجُ  قلوِبنا إلٌَكَ  َترَفُعها التً َتَسابٌَحنا بخوِرنا

.  الفضٌلةِ  ُشعلة فٌنا ُتطفاُ  التً الَخطٌَبةِ  ُظلمةِ  الى َنعودُ  َتَدعنا

 بٌٍض  ِبثٌابٍ  لَِنلقاكَ .  َمجِدكَ  بؤِشَعةِ  انفُِسنا رب ٌا أِضا لكن

 اللواتً الحكٌماتِ  ومع.  َعِذَبةٍ  َشجٌةٍ  َوِبؤنؽامٍ  ُمَتؤَللَِبةٍ  َوِبؤَكالٌلٍ 

 َفَرَحاً  الَمملوءَ  ِخدِركَ  الى َندُخلُ  مصابٌَحُهنَ  نورِ  على َحَظْرن  

  القدوس َولِروِحكَ  َوألبٌكَ  الِبَقاً  َتسبٌَحاً  لَكَ  َنرَفعُ  َوُهناكَ .  َوحبوَراً 

 ÷.....االبدٌن ابد والى األن

 : عطرا

 اإللَهً ِبَتدبٌِركَ  َمنْ  ٌا َوصبلِتِهم األبرارِ  أصَوامَ  قاِبلَ  ٌا اللَُهمَ 

 ُضعفِنا ِمن إلٌَكَ  الُمَقَدم البخور هذا َتقبل.  َعنا ِعَوَضاً  ُصّمتَ 

 ُمَكملٌنَ  َوَنَقاءٍ  بُِطهرٍ  َنصومَ  ان واعِطنا لَِزالِتنا ُؼفراَناً  ِبهِ  َوامَنح

 فِصِحكَ  فً َنشَتِركَ  ما لكً َوَصاٌاكَ  ِحفظِ  على َوساِهرٌنَ  إراَدِتكَ 

     ÷..االبدٌن ابد والى حٌنٍ  ُكلِ  فً َوُشكَراً  َحمَداً  لكَ  وَنرفع.  المجٌد
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  الصوم من االول االسبوع من الجمعة لٌوم          

  : ألوةا

ٌ ةِ  نار لَهٌبَ  ِبِظلِكَ  اللهم أخِمد تِكَ  ابناءِ  عن الخط ٌَ  كما.  رع

 والصبلةِ  بالصومِ  الذٌن.  بابلِ  فً حنانٌا آلِ  فتٌةِ  عن أخَمّدَتها

 ٌُرضً َصوَماً  وقداسةٍ  ِبَنقاَوةٍ  نصومَ  ان واعِطنا.  إلٌكَ  لَجؤوا

تِكَ  بهِ  َوُتَسرُ .  مشٌَبِتكَ  ٌَ  ُنَسِبَحكَ  ما لكً,  َعظَمِتكَ  امام ونحن ربوب

 ÷.. وكل ناال فتورٍ  ِببل

 : فروميون

قَبلُ  ِبَمحَبِتهِ  الذي للربِ  التسبٌح ً   الُخطاة َتوبةَ  ٌَ ٌَُنق  ادرانِ  من و

 َكلَمَ  الصوم ِبواِسَطةِ  للذي الَتمجٌد.  واألجساد األنفُس الخطٌَبةِ 

ثَ .  لِوجهٍ  َوجَهاً  النبً موسى  الَحمدُ .  حورٌب جبلِ  على إٌلٌا َوَحد 

 ِبقوةِ  َواخزاهُ  َعدِونا َوَقَهرَ  بالجسدِ  َظَهرَ  الذي المنظور لِؽٌرِ 

 خبلِصِهم أِلجلِ  َجاءَ  اَنهُ  واعلَنَ  ذاِتهِ  للَبَشرِ  َوَكَشؾَ .  الهوِتهِ 

 هذا فً والُشكران الَحمدُ  ٌلٌق بهِ  الذي الصالح.  حٌاِتِهم وُتجدٌدَ 

 ÷ .... وقت

 : سدرا

نبوعَ  الصبلح َمعَدنَ  ٌا.  مراِحَمهُ  الفابِضةُ  الرب اٌها ٌَ  البركاتِ  و

ٌّرَ  وَتمنحنا.  َخلٌَقِتكَ  نحن ِبنا َتَتِحد ان ِشبتَ  َمن ٌا.  واألفراحِ   َوف

 بنً عبٌِدكَ  ُتهِمل ال ألَنكَ  وَخٌراِتكَ  مواِهِبكَ  وصالِحَ .  َمعوناِتكَ 

قَرعونَ  الذٌن المعمودٌة  مراِحِمكَ  الى ُملَتِجبٌنَ  التوبةِ  باب ٌَ

اَماً .  الصادقٌن التاببٌن من ربنا فؤجَعلنا.  األزلٌةِ   اُمناءَ  لك وُخد 
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 بالذٌن َنقَتدي   ان واعِطنا.  عاملٌن اإللهٌة َوِبمشٌَبِتكَ .  صالحٌن

.  الُمذنبٌن لِتوبةِ  صالَِحاً  ِمثااَلً  َفَجَعلَتُهم.  تاِببٌن إلٌكَ  جاءوا

 سٌؾَ  َؼمِدهِ  الى واعّدتَ .  المحتوم الموتِ  ُحكمَ  عنهم َوَرَفعتَ 

 وال ِبَؽَضِبكَ  ُتَإِدَبنا أال إلٌَكَ  َنطلبُ  اٌضاً  ونحن.  المسلول َؼضِبكَ 

 َمراِحِمكَ  ِبَحَسبِ وَ .  أِدبنا األبوٌة برأَفتِكَ  لكن.  َعدلِكَ  ِبنارِ  ُتحِرقنا

 الصاِدَقةِ  َوبالَتوَبةِ .  اوِثقنا الفاِبَقةِ  َوِبَمَحَبتِكَ .  علٌنا أشفق المعهوَدةِ 

 بُحبِكَ  نلَتِهب ان واعِطنا ربنا.  نجنا ابلٌس ِشراكِ  َوِمن.  َبِررنا

 قلوِبنا لُِتبِهج.  ِسواكَ  دون إلٌَكَ  َفَنسعى.  َبٌِتكَ  َؼٌَرةُ  َتؤُكلُنا وان

 وأِهلنا.  واإلطبلقِ  الخطٌَبةِ  اسرِ  من بالُعتقِ  َونفوِسنا.  بالخبلِص 

 ُكثَرةِ  واؼفِر.  والسٌبات مآِثِمنا َوِبَمحو الصالحات ِبإكلٌلِ  للفوزِ 

 فً وسبلَمكَ  زاِهراً  المعمورةِ  فً أمن كَ  واجَعل.  وذنوبنا خطاٌانا

 النعمةَ  وافِض.  بالشفاءِ  المرضى وافَتقِد ربنا.  منَتِشَراً  المسكونةِ 

ٌ ح.  والبإساء للفقراءِ  والبَرَكةَ   لكً.  المإمنٌن امواِتنا انفُسَ  َوَن

 َولِروِحكَ  الُمبارك َوأِلبٌكَ  َوُشكَراً  َحمَداً  لَكَ  َنرَفعُ  وهم نحن

 ÷االبدٌن ابد والى باقٌن دمنا وما اوانٍ  وكل األن المجٌد القدوس

 : عطرا

 بخوِرنا َوَتقبل.  صبلِتنا صوتِ  الى اصػِ  ربنا المسٌحُ  اٌها

.  اِنرنا ِالوَهِتكَ  َوِبنورِ .  ِطلباِتنا الى ِبَرحَمِتكَ  واسَتجب َوَصوِمنا

 لكً.  َمِتعنا المجٌد َوجِهكَ  َوبَِمرأى.  اسُترنا ِنعَمِتكَ  اكناؾِ  وتحت

.  الؽفران وَطلبِ  التوبةِ  وقتِ  هذا فً والُشكران الَمجدَ  لَكَ  َنرفعُ 

     ÷... االبدٌن ابد والى  باقٌن ُدمنا وما وقتٍ  كل وفً
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  ( األبرص شفاء معجزة)  الصوم من  الثانً  األحد        

  : ألوةا

لةُ  مراِحَمهُ  الكثٌرةُ  الحاِذق الطبٌبُ  اٌها ٌَ َتهُ  والَجز  ٌ  َمنْ  ٌا.  اشف

ٌُن وفَتحَ  الُبرصَ  َطه رَ  ٌِكَ .  منهُ  بكلَمةٍ  العمٌان اع  َتَتَطَهرُ  رب ٌا ب

ٌُنَ  وتنَفِتحُ  اجساِدنا َوَتَتَقَدسُ  انفُِسنا  َوصاٌاكَ  َفَنَتؤَملُ .  ضماِبِرنا اع

ٌِهِ  بما َوَنسلُكَ  اإللهٌة  الُخطاة ومع.  اإلنجٌلٌة تعالٌِمكَ  َتقَتض

 َولِروِحكَ  الُمبارك َوأِلبٌكَ  َوَحمَداً  ُشكَراً  لَكَ  َنرَفعُ  الُمَبَررٌن

 ÷.. وكل ناال القدوس

 : فروميون

 لِؽافِرِ  الُشكر.  الَمخلوقات كافةِ  وُمَدِبر الحٌاة لِصانعِ  التسبٌحَ 

 َمنْ  َوَواِهبَ .  الخطاٌا َبَرِص  ِمن النفوسِ  َوُمَطِهرَ .  واآلثام الذنوبِ 

 الذي والحنانِ  بالَعطؾِ  لِلفابِض  الَتعظٌم.  العطاٌا صالِح ٌَسؤلَهُ 

.  وَجسَدهُ َنفَسهُ  اإللهً بِؤمِرهِ  َوَطَهرَ .  َفؤَبَرأهُ  األبرِص  على َتَحَننَ 

لٌقُ  بهِ  الذي الصالح  إٌاه القدوس َوِبروحهِ  َوِبؤبٌهِ  والوقار السجودُ  ٌَ

 ÷ .... وقت هذا فً ُنسبح

 : سدرا

ٌُها السبحُ  لكَ  دتَ  َمنْ  ٌا ربنا المسٌح ا ةِ  والى.  ِجبلَِتنا َجد   ابٌكَ  ِبنو 

 من َوَحَذرَتنا.  القُُدسِ  والروحِ  بالنارِ  َوَؼَسلَتنا.  َدَعوَتنا السماوي

ً   امامنا السبٌلَ  َوَفَتحتَ .  ابلٌس اشراكِ  فً السقوطِ   ُكلَما إلٌكَ  لَِنؤت

 َطَرَدهُ  الذي األبرِص  امامَ  َفَتحَتها كما.  كاِهلَنا الَخطٌَبةُ  أثَقلَتْ 

 عظٌم َوِبإٌمانٍ  ِبَشوقٍ  إلٌَكَ  فؤقَبلَ .  دوِنهُ  الطرٌقَ  واؼلَقَ  الناموس

 تطهٌري على قاِدرٌ  انت:  بقولِهِ  الشفاءَ  إٌاكَ  ساِببَلً .  َوطٌد َوَرجاءٍ 
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 الى َوُملَتِجؤً .  الناموس َقسوةِ  من ُتنِصفهُ  ان إلٌَكَ  وطالِباً .  ِشبتَ  إن

 طالَِباً  إلٌَكَ  َوُمَتَوِسبَلً .  الوفٌرة ِنعَمِتكَ  َوُمسَتعِطَفاً  الؽزٌرة مراِحِمكَ 

ٌَنتَ  وإذ.  والجسدِ  الَنفسِ  َبرِص  من لُِتَطِهَرهُ إحساِنكَ   ِصّدقَ   عا

 ِبَقولِكَ  َوَجَسَداً  َنفَساً  َفَشَفٌَتهُ .  سإلِهِ  الى اَجبتَ .  رجاِبهِ  َوُثَبتَ  اٌماِنهِ 

ٌُقِدم.  للكاِهن َنفَسه ٌُري بؤن واَمرتَ  فؤطُهرْ  ِشبتُ :  لهُ   قُرباناً  هلل و

.  والطبٌعةِ  الناموسِ  َفوقَ  اَنكَ  ظَهرتَ ا َوِبهذا.  الَشرٌَعةِ  ِبُمقَتضى

 الُمدنَ  َوطاؾَ .  والُشكران بالحمدِ  لِساَنهُ  َولََهجَ  سروراً  َقلَبهُ  فؤمَتؤَلَ 

 َولِهذا.  الفاِبقة اإللهٌةِ  َوِبقُدَرِتكَ  الخاِرقةِ  ِبؤعمالِكَ  ُمَبِشراً  واألرٌاؾ

ِتكَ  الى َنَتَوَسلُ  ٌَ  الخطٌَبةِ  ادرانِ  من انفُِسنا لُِتَطِهرَ  الربانٌة ِعنا

 وُتؤَِهلنا.  الردٌبة القلقة والهواجس الَسِمجة األفكار َعنا َوَتطُردَ 

 بٌن من َوَتجَعلَنا.  الثانً َمجٌِبكَ  فً األٌَمن جاِنِبكَ  عن للوقوؾِ 

 ربنا.  اإلنجٌلٌة تعالٌِمكَ  بإرشادِ  ساروا الذٌن واحباِبكَ  ُمختارٌكَ 

 وامَنحنا.  اماَمكَ  َعَطرناهُ  الذي البخور ُضعفِنا من ِبَكَرِمكَ  َوَتقبل

ُكن.  للخطاٌا َمؽفَِرةً  ِبهِ  ٌَ قوُدنا ُمضٌَباً  نوراً  ول .  النعٌم ِجنانِ  الى ٌَ

ٌّح  ِمنا َوَتقبل.  اإلٌمان رجاءِ  على الراقدٌنَ  َموتانا ارواحَ  بهِ  َوَن

.  والقدٌسٌن الُشَهداءِ  مع وأنِظمنا.  والقرابٌن والصبلة الصوم

 والى  االن القدوس ولِروِحكَ  وألبٌكَ  والوقار الَمجدَ  لك َفعُ َنر لكً

 ÷.....االبدٌن ابد

 : عطرا

 َدِمهِ  بَِسفكِ  ابٌهِ  مع صالََحنا الذي الِرضى وبخورِ  الُؽفران ِعطرَ  ٌا

 من افكاِرنا واجمع واجساِدنا نفوِسنا واشؾِ  افَتقِدنا.  الصلٌبِ  على

ِدكَ  لََمستَ  وكما.  العالمٌة األباطٌلِ  تٌهِ  ٌَ  بقَوتِكَ  وَطهرَته األبرص ب

 َجَسُدكَ  ِشفاِهنا َتلَمسُ  عندما اٌضاً  نحن اشفِنا كذلكَ .  اإللهٌة

     ÷... االبدٌن ابد والى حٌنٍ  كلِ  وفً األن َفَنشُكَرك.  الطاِهر
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لع شفاء معجزة)  الصوم من الثالث  األحد           ( الُمخ 

  : ألوةا

ِتهِ  العلًّ هللا كلمةَ  ٌا  لِثمانٍ  ُمقَعَداً  َشَفٌتَ  َمنْ  ٌا,  األزلٌة َوقو 
 َسرٌَرهُ  ٌَحِملَ  ِبؤن َوأَمرَتهُ  خطاٌاه لَه َوَؼَفرتَ .  َسَنةً  وثبلثٌنَ 
ٌَمشً ٌَنَ  وإذ.  َو .  َعِذَبةٍ  ِبؤصواتٍ  هللا َسَبحوا َعَملِكَ  الحاضرٌنَ  عا
 واؼفِر.  فُِسناان ُكلَ  واصلِح.  اجساِدنا امراضَ  رب ٌا فؤشؾِ 
 ÷.. وكل ناال َوَنشُكَركَ  لُِنَسِبَحكَ  ذنوِبنا ِبَعفِوكَ 

 : فروميون

نبوعُ  المراِحمِ  لَِبحرِ  الُسبحُ  ٌَ ٌنُ  األشفٌةِ  و .  والَتحُنن الرحمةِ  َوُمع 
قبلُ  الذي ٌَسُكبُ .  التاببٌن الُخطاة ٌَ .  وُؼفراِنهِ  عفِوهِ  َؼزٌرَ  َعلٌَهم و

.  ابلٌس قٌودِ  من وأَعَتَقهُ  جنِسنا افَتَقدَ  الذي المسٌح للسٌدِ  التعظٌم
بَ .  أِلجلِنا وصامَ .  َجَسَدنا ُمَتِخَذاً  ٌُبِعدَ  وُؼر   وَسلَمَ .  عنا التجاربَ  لِ
.  واقاَمنا القبرِ  من وقامَ .  حٌاِتنا اجلِ  من والموتِ  لآِلالمِ  َنفَسهُ 

لٌقُ  بهِ  الذي الصالح  ÷ .... وقت هذا فً والِوقارُ  الَمجدُ  ٌَ

 : سدرا

ٌَُضِمدَ  اآلب ارَسلهُ  الذي الَسماوي للطبٌبِ  الَمجدُ  .  ِجبلَِتهِ  جراحَ  ل

ٌُدِخلَ   األرِض  الى َنَزلَ  للذي الُسبحُ .  ابناِبهِ  قلوبِ  الى الَعزاءَ  َو

ٌَرَفعَ   ات َخذتَ  َمنْ  ٌا لكَ  التمجٌدُ .  َرحَمِتهِ  ِبَعظٌمِ  السماءِ  الى َخلٌَقِتهِ  لِ

 ذاَتكَ  فؤظهرتَ .  َبٌِننا اإللهً َتدبٌِركَ  إِلتمامِ  خطٌَبةٍ  دون َجَسِدنا

ةِ  ِدهِ  َسرٌَرهُ  ٌَحِملَ  ان الُمَخلعَ  َتؤُمرُ  الٌوم انت وها.  ُمعِجزاِتكَ  ِبقو  ٌَ  ِب

 مما بؤَشرٍ  ٌُصابَ  لَِببَل  الخطٌَبةِ  َقًءِ  الى العودةِ  من َوُتَحِذَرهُ 

ٌَّبةٍ  َخمرٍ  الى الماءُ  اسَتحالَ  الذي انتَ .  اُصٌبَ   َواوَقفتَ .  بؤمِركَ  َط

ٌ ٌتَ  الذي انت.  َثوِبكَ  َطَرؾَ  لََمَست التً المرأَةِ  من الدمِ  َنزؾَ   اح

 لَِمنْ  الحٌاةِ  َمنحِ  على قُدَرِتكَ  َفَتَجلَت.  َموِتها بعد ٌاٌروس ابنةَ 

 ابَنتِها فؤبرأتَ  الكنعانٌة طلَبِ  الى اسَتَجبتَ  الذي انتَ .  َتشاء
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ٌُنَ  َوَفَتحتَ .  الشرٌر الروحِ  نم الُمَعَذبة  اماَمك وَقَفزَ .  الُعمٌانِ  أع

.  ناِدَمةً  إلٌَكَ  َجاَءت التً للخاِطَبةِ  َؼفرتَ  الذي انتَ .  الُعرجُ 

ٌّكَ  َوَبلَلَت  بؤؼلى َوَدَهَنتها.  َشعِرها بضفاِبرِ  َوَنَشَفتها ِبدموِعها َقَدَم

 الى ُمَتوسلٌنَ  عبٌِدكَ  نحن ربنا إلٌكَ  َنطلبُ  واألن * األطٌابِ 

 الصومِ  ِمنا َتقبلَ  ان.  َوصؾٌ  بِها ٌُحٌطُ  ال التً اإللهٌة مراِحِمكَ 

َمةِ  والصبلةِ   عنا وأصَفح ربنا.  وذنوِبنا خطاٌانا ِعَوضَ  لكَ  الُمقد 

 بما ُتعاِملنا وال.  مراِحِمكَ  وُكثَرةِ  إحساِنكَ  وجزٌلِ  ِبَفضلِكَ 

 بسبب منا َتنَتقِم وال.  علٌنا َؼضِبكَ  ُتطلِق وال.  خطاٌانا َتسَتوِجَبهُ 

 ربنا.  اهبَلً  لَهُ  َنُكن لَم وإن ِبِحلِمكَ  أشِملنا لكن.  اعمالِنا سوءِ 

 الصالحٌن صفوؾِ  بٌن وأتِكؤنا.  الواِسعةِ  َرحَمِتكَ  ابواب لنا وافتح

 الكناِبسِ  فً َوسبلَمكَ  أمن كَ  وازَرع والِمَحن التجاربَ  عنا وابِعد

ٌَُرةِ  َدةِ  واألد ٌَ ٌ د.  قُدِسكَ  لِكراَمةِ  الُمَش  رعاٌةِ  على القابِمٌن وأ

ُكن.  امامكَ  األن َقربناهُ  الذي البخورِ  ِعطرَ  منا وَتقبل.  خرافِكَ  ٌَ  َول

 ِببخورِ  َرضٌتَ  كما بهِ  وأرضَ  آثاِمنا َوَمحوِ  خطاٌانا لَِتكفٌرِ 

.  دٌنالراق وإَخوِتنا آلباِبنا َونٌاَحاً  راحةً  به واجعل.  السابقٌن

.    الٌمٌن جاِنبِكَ  عن القابمةِ  الخراؾِ  مع الدٌنونةِ  ٌوم وإٌاهم واقِمنا

 ÷.....االبدٌن ابد والى  االن والُشكران الَحمدَ  لك ُنقِدم لكً

 : عطرا

ٌُها .  المذنبٌن وخطاٌا ادناسَ  بِحناِنهِ  َطَهرَ  َمنْ  ٌا إلهنا المسٌحُ  ا
ٌُنَ  َوَفَتحَ .  الُمقَعدٌنَ  وَقوى الُبرصَ  وابَرأَ   واعطى.  الُعمٌانِ  أع
 ونورُ  العالمِ  ُمخلصُ  إَِنهُ  على ُمَبرِهناً  الراقدٌن واقامَ .  للُبكمِ  الُنطقَ 

 واعؾُ .  ُدعاِبنا الى واصػِ  بخوِرنا رب ٌا تقبل.  ُكلِها المسكونةِ 
 البهً َمجِدكَ  ِبَمنَظرِ  للتمُتعِ  وإٌاُهم وأِهلنا موتانا عن واصفح.  عنا

     ÷... االبدٌن ابد والى اوانٍ  وكل األن َوَنحَمُدكَ  فَنشُكَركَ 
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 ( الكنعانٌة ابنة شفاء معجزة)  الصوم من  الرابع  األحد    

  : ألوةا

ً   ِنعَمِتكَ  لِؽنى أِهلنا.  الجود َوٌنبوعَ  الِنعَمةِ  إله ٌا ربنا  التً الُمحٌ

.  الشقٌة الُمعذبةِ  ابَنِتها وابَرأتَ .  الكنعانٌة الَمرأَةِ  على اسَبؽَتها

 من اجساِدنا واشؾِ .  والضٌقات الخطاٌا نٌرِ  من انفُِسنا واعِتق

 ÷.. وكل ناأل وُشكَراً  َمجَداً  لكَ  لَِنرَفعَ  والعاهاتِ  األمراِض 

 : فروميون

 َوشافً.  داء وأي   الِجراحِ  ُمعالجُ  السماوي للطبٌبِ  الَتمجٌدُ 
  الَمعوناتِ  لَِمصَدرِ  التكرٌم.  العاهاتِ  َبراِثنِ  من واألجسادِ  النفوسِ 
 ارَتضى لَِمن الُسبحُ .  للبشرٌةِ  الَبركاتُ  َتفٌضُ  ِمنهُ  الذي السماوٌة

ةِ  اسقامَ  َوابَرأَ .  الخطٌبة َخبل ما لنا ما ُكلَ  َفؤََخذَ  ٌَ  لها َوَتَركَ .  الَبر
ةً  ادوٌةً  اإللهٌة تعالٌَمهُ  ٌَ ةِ  قبورِ  من َبنٌها َواطلَقَ .  شافِ ٌَ .  العبود
ةً  اصواَماً  لهم َوَرتبَ  ٌَ .    َسوٌاً  َسبٌبَلً  الَنعٌمِ  الى لهم لَِتكونَ .  َنق
لٌقُ  بهِ  الذي الصالح  َولِروِحهِ  الُمبارك وأِلبٌهِ  والُشكران الَمجدُ  ٌَ
 ÷ .... وقت هذا فً  القدوس

 : سدرا

ٌنُ  الَرحَمةِ  َبحرَ  ٌا المسٌح ٌسوعُ  رَبنا الَمجدُ  لَكَ   الصالحات َوُمع 

 ُمختلؾِ  والماِنحُ  بالخٌراتِ  الفاِبِض  الِنعَمةِ  َؼمرَ  ٌا الُشكرُ  لَكَ 

.  ُمعِجزاِتكَ  ِبِنَعم َوَؼَمرَتنا رأَفِتكَ  علٌنا اَفضتَ  َمنْ  ٌا.  الِهبات

 الطبٌبُ  انت َفؤنتَ  قلوِبنا الى الَعزاءَ  وادَخلتَ  َمرضانا َفَشَفٌتَ 

ً  لٌُ  السماءِ  ِمن َنَزلَ  الذي ٌُداوي   اسقاِمنا شف ٌَُطِهرَ  َضَرباِتنا و  و

فَتحَ  الُبرصَ  ٌَ ؽفِرُ  الُعمٌانِ  عٌونَ  و ٌَ لَجبون إلٌه الذٌن الُخطاةِ  آثامَ  َو ٌَ 

 الشرٌر الروحِ  من الَمصروعةِ  الكنعانٌة ابنة َحَررتَ  الذي انتَ 
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نِطقون الُبكمَ  َوَجَعلتَ   فً َوِبشاَرِتكَ .  ٌُبشرون وببلهوِتك ٌَ

نِشرون المسكونةِ   عبد َشَفٌتَ  الذي السماوي الطبٌب هو انتَ  ٌَ

 َنَتَضَرعُ  واألن:  ِبَصرَخِتكَ  األمواتَ  وأقمتَ .  ِبإشاَرِتكَ  الربٌسِ 

 إراَدِتكَ  عاملً مع وُتحِصنا ٌمٌِنكَ  عن للوقوؾِ  لُِتؤِهلَنا لُطفِكَ  الى

 َوَصبلِتنا بَِصوِمنا َوارضَ  اللهم َشرٌَعِتكَ  ِبَحسبِ  والسالكٌن

نا َوِخدَمِتنا  ربنا.  َمشٌَبِتكَ  ٌُرضً الذي الصالحِ  العملِ  على َوقو 

 والَعطؾِ  بالمحبةِ  وامؤَلها قلوِبنا من والحقدِ  الَؽَضبِ  جذورَ  َواقلَع

 هللا ان)  النبً ِبَقولِ  َصبلِتنا ُترَذلَ  لَِببل.  والمحتاجٌن األٌتامِ  على

( إخَوِتنا من البإساءِ  على ُنشفِقُ  ال ُكّنا ان َوَصبلِتنا َصوِمنا ٌَرِذلُ 

 افتخرَ  الذي الفرٌسً عبادة َرَذلتَ  كما ِعباَدِتنا َترُذلَ  وال اللهم

 بذنوبهِ  الُمعَتِرؾِ  العشارِ  َكصبلةِ  اقَبلها بل.  َوَصبلِتهِ  ِبصوِمهِ 

 التجاربِ  من َوَنجنا الخٌراتِ  ِبَجزٌلِ  علٌنا َوُجد.  َوَمآِثِمهِ 

نا.  ُمَنّجاةٍ  ابلٌس مكاٌدِ  من اجَعلو.  والضٌقاتِ   علٌه لَِنَتَؽلَبَ  َوقو 

.  وِحمى َملَجؤً  التجاربِ  وفً َعوَناً  الشدابدِ  فً لنا َوُكن.  َوَنقهَرهُ 

 فٌهِ  َولَتُكن.  لِذنوِبنا ُؼفراَناً  اماَمك الُمعطر البخور هذا واجعل

ٌّاكَ  سابلٌنَ .  أِلمواِتنا تامةً  راحةٌ   األبرار مع ُتحِصِهم ان إ

ٌّاُهم َفُنسبَِحكَ  الٌمٌن جاِنبِكَ  عن وُتقٌَمهم والصالحٌن  وأباكَ  َوإ

 ÷.....االبدٌن ابد والى  األن القدوس َوروِحكَ 

 : عطرا

.  َعَظَمِتكَ  امام الحٌن هذا فً قربناه الذي البخور ِعطرَ  ربنا تقبل
.  لِبٌَعِتكَ  السبلمَ  ِبهِ  َوَوفِر.  بَِرحَمِتكَ  لِخطاٌانا ُؼفراَناً  ِبهِ  واجعل
ِتكَ  َواألّمنَ  ٌَ  واشِملنا والحقِ  واإلٌمانِ  الَمحَبةِ  فٌنا َوَنم  .  لَِرِع
ةِ  واحَفظنا.  ِبَبَرَكِتكَ   َوأِلبٌكَ  والَحمدَ  الُسبحَ  لَكَ  َفَنرفعُ .  َصلٌِبكَ  ِبقو 
      ÷....  اوان كل األن المجٌد القدوس َولِروِحكَ  الُمبارك

٘ٙ 



  ( الملك ابجر,  النحاسٌة الحٌة,  الصلٌب ارتفاع ) الصوم تصفمن

  : ألوةا

ٌ ةِ .  واألمثال الرموزِ  ِبَشّتى األنبٌاء َصَوَرهُ  الذي هللا كلمة ٌا  َفِبَح

.  إلٌكَ  الُكل َجَذبتَ  ِبهِ  الذي صلٌِبكَ  الى النبً موسى اشارَ  الُنحاسِ 

 َشرٍ  ُكلِ  من واحَفظنا. لَهُ  المسجودِ  الصلٌبِ  اكناؾِ  َتحتَ  اسُترنا

       ما لكً.  الملك ابَجرَ  َشَفٌتَ  ِمثلَما ِجراَحنا واشؾِ .  وَحَسدٍ 

 ÷.. وكل نَ األ القدوس َوروِحكَ  َوأباكَ  َوُنَسِبَحكَ  دابماً  َنشكَركَ 

 : فروميون

 اجلِ  من الَتجاِربَ  َوَقِبلَ  بإراَدِتهِ  صامَ  الذي للُمخلِص  الُسبحُ 
ٌ ةِ    لَعَنةِ  من اعَتَقنا َوِبَصوِمهِ  . ِجَبلِتهِ  خبلِص   واعطانا الَمعص
 َصلٌَبهُ  َوَسلََمنا.  امامنا السماءِ  طرٌق ُمَمِهداً  ابلٌسِ  على الَؽلََبةَ 

ًٌّ اً  ِسبلَحاً  الُمح ٌَ ً   وُسل َماً .  لَِخبلِصنا ماض .  السماءِ  الى ِبهِ  َنرَتق
  البلِبقة الِعباَدة لَهُ  مَ وُنقدِ .  شاكرٌن َونحَمَدهُ  لهُ  َنسجدُ  هذا اجلِ  ومن

 ÷ .... وقت هذا فً  القدوس َولروِحهِ  الُمبارك َوأِلبٌهِ 

 : سدرا

 َوَزٌنتَ .  الكابنات كل الَعَدم من َخلَقتَ  األزلٌة ِبِنعَمِتكَ  َمن ٌا اللهم

عقِلُ  َفَجَعلَتهُ .  الِصفات واجمل المزاٌا ِبؤرَفعِ  اإلنسانَ  نِطق ٌَ ٌَ .  و

.  ِبإراَدِتهِ  للموتِ  َوَخَضعَ  َنَقَضها وإذ.  األولى الشرٌَعةَ  لَهُ  َوَسلّمتَ 

.  لَِخبلِصهِ  الوحٌد ابَنكَ  َفؤرَسلتَ .  األبد الى ٌَهلكَ  ان َرحمُتكَ  اَبت

ٌَؤتَ   َفؤعَطٌتَ .  اآلخر ِتلوَ  الواِحدَ  َبَعثَتُهم الذٌن األنبٌاءَ  لَِمجٌِبهِ  َوَه

 الُمقدس الصلٌب صورة َفَرَسمَ .  الُمعِجزات ُصنعِ  ُسلطانَ  موسى

ٌ اتِ  لَسعُ  تفاَقمَ  عندما إدراُكه الفاِبقِ   َفؤََمْرَتهُ .  البرٌةِ  فً للشعبِ  الَح

ٌ ةً  الُنحاسِ  من ٌَصَنعَ  ان ٌُقٌُمها َح نِطقَ  ما لكً الَمَحل ةِ  َوَسطِ  فً َو ٌَ 
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نالُ  الَملدوغِ  إلٌَها ٌَ  الُمقدسة الكنٌسة صورة َرَسمَ  كما.  الِشفاءَ  َف

 لَكَ  أقمتَ  وهكذا.  الَمَحل ةِ  َوَسطِ  فً الخٌمة امِركَ  ِبَحَسبِ  ِبإقاَمِتهِ 

 ابنِكَ  األكبرِ  كالوسٌطِ  كارزٌن لٌِكونوا األجٌال ُكلِ  فً ُوَسطاءَ 

 َوسٌطاً  َفَصارَ  الطاِهَرةِ  البتولِ  من َتَجَسدَ  الذي.  المسٌح ٌسوع

ًٌّ الصلٌب َجَعلتَ  َمن ٌا ربنا واألن:  البَشر وبٌن َبٌَنكَ   الُمح

ةً  اقمتَ  كما الكنٌسة َوَسطِ  فً َفؤقمَتنا.  لِخبلِصنا واِسَطةً  ٌَ  ح

 لَِمن ساجدٌنَ  اعناقِنا اماَمهُ  ُنحنً اننا.  الَمَحل ةِ  َوسطِ  فً الُنحاسِ 

انا علٌه ُصلِبَ   ٌ  ٌَُنجٌنا الُممٌتةِ  َعدِونا لََدَؼاتِ  ِمن ِبؤنهُ  واثقٌنَ .  وأح

 فإننا لِذا.  َفخِرنا وموِضعُ  حٌاِتنا َوَرمزُ  َؼلََبِتنا عبلمةُ  لَِكوِنهِ 

 لكً َنتَضرعُ  وإلٌك * اعداِبنا َشوَكةُ  بهِ  لَِنكِسرَ  ِجباِهنا على َنرِسَمهُ 

 الَسِمَجةِ  األفكارِ  وَتطُردَ .  ُتعِتقُنا الُمهلِكَ  اآلالمِ  مرارةِ  من ِبجاِههِ 

 من وُتخلَِصنا.  َصوِمنا ٌُدِنسُ  ما كلِ  من َوُتَطِهَرنا.  اذهاِننا من

 وُتسِكُرنا.  المُحِرقة الَشهوةِ  َدَنسِ  من َوَتؽِسلَنا.  القاتلة الِحقدِ  آَفةِ 

 بِؽٌرِ  ُنَسِبُحكَ  كٌما.  تإِهلُنا َمعهُ  الَشِركةِ  والى ابنِكَ  َمحَبةِ  ِبخمَرةِ 

 ابنك مع.  السماوٌة اورَشلٌمِ  فً االبكار بٌَعةِ  َوَسطِ  فً فتورٍ 

 ÷االبدٌن ابد والى اوانٍ  وكل األن المجٌد القدوس كَ وروحِ  الوحٌد

 : عطرا

  الٌوم هذا فً امامكَ  قربناهُ  الذي البخور ِعطرَ  بِنعَمِتكَ  رب ٌا تقبل

ٌٌّنَ   واِسَطةِ  َجعلَتهُ  الذي.  الُمَقدس صلٌِبكَ  ارتفاعِ  ذكرى ُمح

 كنٌَستِكَ  بهِ  وأَم ن ربنا.  السماوي أبٌكَ  مع صالَحَتنا وبهِ .  خبلِصنا

ٌَسجدوا واوالِدها  المبارك ابٌك مع القدوس اسَمكَ  وٌمجدوا لك لِ

     ÷....  اوان كل و األن المجٌد القدوس وروِحكَ 

 

ٖٕ 
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ثل ) الصوم من الخامس االحد          (  الصالح السامري م 

  : ألوةا

 فَطَهرَ .  كاَفةً  الشعوبِ  على مراِحَمهُ  افاضَ  الذي المراِحم بحرَ  ٌا

 المضروبِ  آدم ِجراحَ  وَضَمدَ  الشرٌرة األرواح َوَطَردَ  الُبرصَ 

 نفوِسنا ِجراحَ  ُتَضِمد ان ربنا َنسؤلُكَ .  اللصوص اعداِبهِ  من

.  الناس ُظلمِ  من وُتَنجٌنا.  خطاٌانا ُكثَرةِ  وَتؽفِرُ .  واجساِدنا

   الَحَسنة ِبؤعمالِهم ارضوكَ  الذٌن القدٌسٌن ِبسعادةِ  وامواِتنا وُتَمِتعنا

 ÷.. وكل ناال وشكراً  َحمَداً  لكَ  فنرفعُ 

 : فروميون

ِتهِ  بفابقِ  الشعوبَ  ٌَرعى لَِمنْ  المجدُ  ٌَ ٌَرضى.  عنا  ِبَصلواتِ  و

 َقبِلَ  لَِمنْ  الحمدُ .  َرحَمتهِ  بابَ  والقارعٌن.  إلٌه المتضرعٌنَ  َعبٌِدهِ 

نَ .  تاِبَبةً  ناِدَمةً  جاَءتهُ  لَما َمآثِِمها ُكثَرةِ  لها َوَؼَفرَ  الخاِطبةِ   َوَدو 

 نحن وها الكامل والؽفران الصاِدقةِ  للتوبةِ  ِمثااَلً  بشارتِهِ  فً إسَمها

 ÷ .... وقت هذا فً واإلكرام السجودُ  لكَ  ُنقدم رب ٌا

 : سدرا

 من جوَدهُ  ٌُسَبرُ  ال الذي التحُننِ  َبحرَ  ٌا المسٌح ٌسوع ربنا

 ٌا.  اجمعٌن البشرِ  على الفاِبَضةِ  رحمَتهُ  ُتقاسُ  وال.  المخلوقٌن

.  ساقطٌن واألسقامِ  اآلالمِ  تحت ُكّنا ٌوم ارِضنا فً افَتَقّدتنا َمن

 الُمنكِسرة القلوبِ  بٌِدكَ  َوَجب رتَ .  المكروبٌن عن ِبِنعَمتِكَ  وأفَرجتَ 

 السامريُ  َضَمدَ  كما المتؤلمٌن الُمرِضى اإللهٌةِ  ِبَعقاقٌِركَ  َوَضمدتَ 

 فً كانوا الذٌن إشراقِكَ  ِبسناءِ  أَضؤتَ  َمنْ  ٌا.  الجرٌح عدوهُ 

ةِ  َوَمَنحتَ .  الدنسٌن ِبقداَسِتكَ  وَطه رتَ .  جالسٌن الُظلَمةِ  ٌَ  الُحر
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 َتدُخلَ  ان ِشبتَ  الذي انت.  خاضعٌن الماِردِ  نٌرِ  تحت كانوا للذٌن

 وقبابِح اإلثمِ  َبحرِ  فً الؽاِرقَ  المرأةَ  َوَتجُذبَ  الفرٌسً ِسمعان بٌت

ٌ ةِ  الندامةِ  دموعَ  َقَدَمٌكَ  ِعندَ  َفَسَكَبتَ .  الخطٌَبةِ   ِعَظمَ  لُِتظِهرَ .  الَسِخ

 ُكثَرةِ  لها َؼَفرتَ  فقد.  إلٌَكَ  ٌتوبونَ  بالذٌن.  َورأَفتِكَ  حناِنكَ 

ةَ  َتَدعها ولَم خطاٌاها ٌَ ٌُهلُِكها ابلٌس ُسخر  إذ لها اسَتَجبتَ  لكن.  َف

 وانٌَنها.  المرٌر َتَنُهِدها صوتِ  الى وأصَؽٌتَ .  بابكَ  َقَرَعتْ 

ةً  َوَمَنحَتها.  الحزٌن  ربنا واألن * َوَتؽلَِبهُ  ابلٌس لُِتصاِرعَ  قو 

.  المسٌحٌٌن إخَوِتنا وكافةِ  ُتَإِهلَنا ان ساِبلٌنَ  ِمثلَها إلٌَكَ  َنَتوسلُ 

.  لَتوَبةِ ا دموعَ  ساكبٌنَ .  ٌَخٌب ال ورجاءٍ  راِسخٍ  ِبإٌمانٍ  لَِنَتَقدمَ 

.  َتوَبِتنا َتقبلَ  ان إلٌَكَ  َنطلبُ  خاِشَعةٍ  َونفوسٍ  ُمنَكِسَرةٍ  َوِبقلوبٍ 

 الشدابد ِصعاب عنا َوُتبِعدَ .  َوصبلِتنا ِبصوِمنا َوَترضى

 واؼفِر ربنا.  والتؤدٌبات الؽضبِ  قُضبانِ  من َوُتنقَِذنا.  والضٌقات

 الذي الُمبِهج العِذبِ  صوِتكَ  وأسِمعنا.  َزالِتنا واتُرك خطاٌانا

ٌ اكِ  قد إٌماَنكِ  فؤنَ  امِض :  ِبقولِكَ  الخاِطبة ِتلكَ  اسَمّعَتهُ   فقد.  اح

 هذه لِمثلِ  اٌضاً  نحن َفؤِهلنا.  كثٌَراً  احَببتِ  ألنكِ  كثٌَراً  لَكِ  ُؼفِرَ 

 وروِحكَ  وألبٌك والُشكران الَحمدَ  لك َفَنرَفعُ .  الوفٌرة الِنعَمةِ 

 ÷االبدٌن ابد والى اوانٍ  وكل األن المجٌد القدوس

 : عطرا

 اضاءَ  الذي اآلب وإشراق.  َوصَفهُ  الفابق الباهر النور اٌها

 الذي البخور عطر بواِسَطة نفوِسنا اِضا.  بُرَمِتها المسكونةِ 

 فَنمَتثل. القٌامةِ  ٌوم فً بنوِركَ  نسَتضًء ان واهلنا.  لكَ  قدمناه

َدٌكَ  بٌن  الحمد لك فنرفعُ .  ُمسفِرة وبِوجوهٍ  َجذلى ٍَ  بقلوب ٌَ

     ÷....  اوان كل و األن  القدوس ولروِحكَ   وألبٌك والشكر
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  ( طٌما ابن األعمى شفاء ) الصوم من السادس االحد      

  : ألوةا

.  الضعٌؾ جنِسنا على مراِحَمهُ  الفاِبَضة المعونات َبحرَ  ٌا اللهم

دَ  المرضى َشفى وقد  من الشرٌرة األرواح وَطَردَ  الُمقعدٌن َوَشد 

 وَتفَتحُ .  الخطاٌا دنسِ  من انفُِسنا ُتَطِهرَ  ان ربنا نسؤلُكَ .  المعذبٌن

 َفنرَفعُ .  الُمهلَِكةِ  الشرِ  اعمالَ  عنا وُتبِعد.  وعقولِنا ضماِبِرنا عٌونَ 

 ÷.. وكل ناال  َوُشكَراً  َمجَداً  لكَ 

 : فروميون

ٌُداوي   جاءَ  الذي السماوي الطبٌب المسٌح للسٌدِ  الُسبحُ  .  ِجراِحنا ل

  ً ٌُشف فَتحُ .  اسقاِمنا و ٌَ  ومواِهبهِ  اإللهٌة َخٌراِتهِ  ِخزاَنةِ  اماَمنا و

 مٌناءِ  الى الطرٌقَ  لنا َمه دَ  الذي األنامِ  لِربِ  الُشكرُ .  الروحٌة

 َمن ُكلِ لِ  وَعزاءٍ  رجاءٍ  بابَ  ذاَتهُ  َجَعلَ  لَِمنْ  الحمدُ .  والسبلمِ  الراحةِ 

قَرَعهُ  ٌَ  ُ لجؤ ٌَ  ÷.. وقت  هذا فً والوقار الَمجدُ  ٌلٌقُ  بهِ  الذي.  إلٌَهِ  و

 : سدرا

نَ  ٌا الُشكر لكَ   وصانعُ  الَحَسنةِ  العطاٌا وماِنحُ  العوالِمِ  ُمكو 

ةِ  ِمن جنِسنا َنَشلتَ  َمنْ  ٌا.  الُمدِهشة العجاِببِ  .  األَسن الخطٌَبةِ  هو 

ٌِباِتهِ  لهُ  َوَؼَفرتَ   َمؤَلتَ  الذي انت.  َعدن َجّنةِ  الى بهِ  َوُعّدتَ  َس

 ِبَفٌِض  الُخطاة نحن علٌنا وانعمتَ .  الكاملِ  بالعزاءِ  قلوِبنا

 نَهتِؾُ  َولهذا.  ُمعِجزاتِكَ  ِبُكثَرةِ  َعَجباً  نفوِسنا وامَتؤَلت.  مراِحِمكَ 

 منه بكلمةٍ  الذي السماوي الطبٌبُ  هو هذا:  قابلٌن صادقٍ  ِبإٌمانٍ 

 أَمرَ  الذي السماوي الطبٌبُ  هو هذا.  الُمعذبَ  األبَرصَ  َطَهرَ 

ً   َسرٌَرهُ  ٌَحِملَ  ان الُمَخلَعَ  ٌَمض  فَتَعَجبَ .  ِشفاِبهِ  بعدَ  َبٌِتهِ  الى َو
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 الذي الطبٌبُ  هو هذا.  اعمالِهِ  على هللا وَمَجدوا شاهدوا الذٌن

 هو هذا.  ثوِبهِ  َطَرؾِ  من ِبلَمِسهِ  الِشفاءَ  الدمِ  ناِزَفةُ  ِمنهُ  نالَت

ادٌنَ  اختارَ  الذي السماوي الطبٌب ٌَ  األنفُسِ  اِلصطٌادِ  َمَهَرةً  َص

مٌَنهُ  َحل تْ  ما الذي السماوي الطبٌبُ  هو هذا.  الضالَةِ   على ٌَ

 السماوي الطبٌبُ  هو هذا.  ابَرأتهُ  داِبهِ  وِمن َوَشَفتهُ  إال مرٌٍض 

ُكن اذهبً للكنعانٌةِ  قال الذي ٌَ  هو هذا.  اٌماِنكَ  بَحسبِ  لكِ  ول

 لِعازر ِبانِتشالِهِ .  الحٌاةِ  َعَربونَ  اعطانا الذي السماوي الطبٌبُ 

 الُمقَدَسةِ  البٌعةِ  اوالدُ  نحن واألن  * األموات بٌن من األرَملَةِ  وابنَ 

 والصبلةِ  الصومِ  ِمّنا لَِتَتقبل.  الواِسع الؽزٌرةِ  مراِحِمكَ  باب َنقَرعُ 

 من لكَ  ُنقدَمهُ  ِبما وَترضى.  والباقٌات الصالحاتِ  لَِعَملِ  َوُتَإِهلنا

ٌّحَ .  روحٌة وضحاٌا قرابٌنَ  .  المإمنٌن َموتانا انفُسَ  ِبها وُتَن

 األبرارِ  ُصحَبةَ  َوَمِتعنا ربنا.  الٌمٌن جاِنِبكَ  عن وإٌاُهم وُتقٌُمنا

 بهِ  اسؤنا ما لنا واؼفِر.  والشدابد الِمَحنَ  عنا وابِعد.  والصالحٌن

 فً وأجلِسنا.  الحٌاةِ  ِسفرِ  فً آباِبنا واسماءَ  اسماِءنا واحَفظ.  كَ إلٌَ

 اوانٍ  وكل األن لُِنسِبَحكَ  النعٌمِ  ِجنانِ  فً َوَمِتعنا.  ابراهٌم احضانِ 

 ÷...   االبدٌن ابد والى

  : عطرا

 ما ِبَدِمهِ  اصلَحَ  الذي والِرضى الَحمدِ  ُبخورَ  ٌا.  إلَهنا المسٌحُ  اٌها

.  القدٌم مٌراثهِ  الى وَنسلِهِ  آدم واَعادَ .  واألرضٌٌن السماوٌٌن بٌن

 بُخوِرنا تَتقبل ان.  بخبلِصكَ  المإمنٌن َعبٌِدكَ  نحن إلٌكَ  ونطلبُ 

 وخطاٌا َخطاٌانا َوَتؽفِرَ  ِطلَباِتنا َوَتسَتِجب.  اماَمكَ  َعَطرناهُ  الذي

     ÷....  اوانٍ  كل و األن لُِنسِبحك.  امواِتنا
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   االربعٌن جمعة                        

  : ألوةا

َقاِتنا َوَصبلِتنا َصوِمنا َوَتَقَبل.  األبدٌة الحٌاة لَِنِرثَ  َرَبنا أِهلنا  َوَصد 

ٌ ةَ  قٌاَمِتكَ  عٌدَ  َعظٌمٍ  بِابِتهاجٍ  َفَنسَتقِبلَ   طاهرةٍ  َوِبنفوسٍ .  الُمح

ٌ ةٍ  واجسادٍ  ٌَومِ   َنحظى َنق   َوُشكَراً  َحمَداً  لكَ  َفَنرفعَ .  َمَعكَ  القٌاَمةِ  ِب

 ÷.. وكل ناأل

 : فروميون

 الربُ  اٌها ِمنكَ  َنَتَقَربُ .  فابق وتكرٌمٍ  عمٌم َوُشكرٍ  َجزٌل بحمدٍ 

ت هُ  والداِبَمةُ  َعَظَمَتهُ  الَمحدوَدةِ  ؼٌر ٌَ  َمنْ  ٌا.  ُسلطاَنهُ  والُمسَتمرُ  ازل

.  الخبلصٌة اآلِمكَ  َوَنسَتقِبلَ .  بسبلمٍ  الصٌامِ  ختامِ  الى لَِنصلَ  أَهلَتنا

 والُشكران الحمدُ  ٌلٌقُ  بهِ  الذي الصالح.  اإللهً ِبَفٌِضكَ  َونبَتِهجُ 

 ÷.. وقت  هذا فً

 : سدرا

 َمَهّدتَ  َوِبَصوِمكَ  اجلِنا من ُصّمتَ  َمنْ  ٌا.  الكرٌم الُمخلصُ  اٌها

 ٌا أِهلنا.  َصوِمكَ  ِختامِ  فً ابلٌس على ِبانِتصاِركَ  الحٌاةِ  َسبٌلَ  لنا

 َوَمِتعنا.  اإللهٌة َوعطاٌاكَ  السامٌة مواِهِبكَ  لَِنٌلِ  ِبِنعَمتِكَ  رب

 الصالحَ  األجرَ  وامَنحنا.  َمشٌَبِتكَ  لِصانعً اعَدّدَتها التً ِباللَذةِ 

ؤَتهُ  الذي  ٌ  ِصٌاِمنا  ِختامِ  فً وأِهلنا.  والصالحٌن لؤلبرارِ  َه

ةَ  الكرٌمةِ  للَمحاِسنِ   والى للُمجاهدٌن التً والَؽلََبةِ .  حسنٌنَ لِلمُ  الُمَعد 

 والوعودِ  األبرارِ  ِمٌراثَ  َرَبنا واعِطنا.  الِبر اصحابِ  مع الفرحِ 

 اجلِ  من الُمَطه رٌنَ  مع وأحِصنا.  األسخٌاء للُرَحَماءِ  المقطوَعةِ 

 واجلِسنا.  األبدٌة الراحةِ  مٌناءِ  الى َوَصلوا الذٌن.  َوَمحَبِتكَ  بِركَ 
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ةَ  الولٌَمةِ  فً    والمكروبٌن الحزانى بِها ٌُسرُ  والتً لِلصالحٌن الُمَعد 

.  والقدٌسٌن الُمَتَزهدٌن مع القدوس اسِمكَ  ِبتمجٌدِ  َنلَهجُ  ما لكً

 وأِهلنا.  الُمَتواِضعٌن الصاِبمٌن مع احِصرنا صٌاِمنا ختامِ  وفً

 ُطُؽمات مع َوَنرَتقِشُ .  الروحانٌٌن المبلِبَكةِ  مع لُِنَسِبَحكَ 

ٌ َرةً  عقواَلً  لَنا َوِهب.  النورانٌٌن  ِبؤلُسنٍ  لكً.  طاِهَرةً  وافكاراً  َن

 َوَنَتؤَلَمُ .  بالسعانٌن لِلِقابِكَ  َنخُرجُ  والُوَدعاءِ  األطفالِ   مع شاِكَرةٍ 

 ُنكِرمُ  ونٌقودٌموس ٌوسؾ ومع.  القدٌسٌن الُرُسلِ  ُصحَبةَ  َمَعكَ 

 الذي ِبَسبلِمكَ  ونفرحُ .  َمَعكَ  َنقومُ  الٌمٌن لص َوَمعَ ,  َدفَنكَ 

 َوَنصَعدُ .  علٌنا القدوسِ  روِحكَ  حلولِ  َوَنقَتِبلَ .  لَِتبلمٌِذكَ  اعَطٌَتهُ 

 َمجَداً  لكَ  نرَفعُ  َوُهناكَ .  ابٌكَ  ٌمٌنِ  عن وَنجلِسُ  السماءِ  الى َمَعكَ 

 ÷...   االبدٌن ابد الى القدوس وروِحكَ  والُمبارك وألبٌكَ  وُشكرا

 : عطرا

َتقبل ٌا رب بِنِعَمِتَك ِعطَر البخور الذي َقَدمناهُ لَك فً ختاِم 

ِصٌاِمنا . مع ثمار قلوِبنا الروحٌة . شاكرٌَن َعَظَمِتَك ِبَضمٌٍر 

ً  َكنٌَسِتَك من موِت الخطٌَبِة .  ٌ ٍر . َونسؤلَُك ان ُتَنج طاِهٍر وفِكٍر َن

ٍة . َوَتمَنحَ   ٌ ٍة َوَبلِ نا الَفَرُح الداِبم الَمحفوِظ وُتبِعَد عنها ُكل ِشد 

 ÷لِصاِنعً َمشٌَبتَِك َفُنَسِبَحَك و ُنَعِظَمَك األن وكل اواٍن والى ..... 
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  ل عازر سبت                           

  : ألوةا

ٌُها ًٌّ بَموِتهِ  َمنْ  ٌا إلَهنا المسٌحُ  أ  بعد قبِرهِ  من لِعازر اقامَ  الُمح

 للبشرِ  َمَحبِتكَ  ِبجاهِ  عنا ِحلْ .  باألكفانِ  ُملَتفاً  وأخَرَجهُ .  اٌامٍ  اربعةِ 

 لكً.  والِمَحن التجاِربَ  عنا وابِعد.  والموت الخطٌبةِ  ِوثاقات

 َوروِحكَ  السماوي اآلب ُمَكرمٌن.  فتورٍ  بِؽٌرِ  دابماً  ُنَسِبَحكَ 

 ÷.. وكل ناأل  القدوس

 : فروميون

.  لِعازر دعا وقد.  التراب تحت الراقدٌن ٌُوقِظْ  لَِمنْ  الُسبحُ 

ٌهِ  الى َوَسلََمهُ .  العذب ِبَصوِتهِ  القبرِ  من واخَرَجهُ   فؤبَهجَ .  اُخت 

ٌُِنِهما عن وَمَسحَ .  الَكبٌبٌن َقلَبٌُهما  التهلٌلُ .  الُحزنِ  دموعَ  اع

 لهُ  الذي الصالح.  الموت افَسَدها ان َبعدَ  ِجبل َتهُ  اصلَحَ  الذي للخالقِ 

ِحقُ   القدوس وروحهِ  وألبٌهِ  والسجود والمجد والُشكران الحمدُ  ٌَ

 ÷...    وقت هذا فً

 : سدرا

ٌُها الخالُق الجبار ٌا صاِنَع الُمعِجزات وماِنُح العطاٌا  لََك  الَمجُد أ

ِدِه اسراُر الموِت والحٌاِة . ذاك الذي اعاَد الى  ٌَ الصالِحات ٌا َمْن ِب

الحٌاِة َصدٌَقُه لِعازر بعَد انِضماِمِه الى االمواِت فؤنطلَق بجمهوِر 

ا حٌُث َرَقَد لِعازر  ٌَ . فبلَقتُه َمرتا اخُت المٌت ُرُسلِِه الى بٌِت َعن

وقالت : ٌا رب لو ُكنَت َهُهنا لََما ماَت اخً . َفَبَشَرها ِبؤَن أخاها 

َسٌقوم ألَنُه هو القٌامُة والحٌاةُ َفَمضى الى القبِر مع الباكٌن . 

وأَمَر ان ُترَفَع الحجرَة . َوصاَح ِبَصوٍت عظٌٍم لِعازَر َهلَُم خاِرجاً 
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َداهُ َملفوَفتاِن َوِرجبلهُ َمربوَطتاِن َفَصاَر َفَرٌح َفَخَرَج للوقِت َوٌَ 

عظٌٌم . وانِدهاٌش َعجٌٌب . ولهذا َنصُرُخ نحُن اٌضاً قابلٌن : الٌوم 

َقَهَر الجباُر القبَر وأنَقَذ لِعازَر ِمن َبَراِثِنِه . الٌوم اهتزت امخاُل 

وَم َملََك الموُت ,  ٌَ َخوٌؾ الهاوٌة وانتَعَشت ِعظاُم الَموتى . ال

ٌَخُرُج ِبَكلَِمِة الرب القدٌر .  نَهُض َو ٌَ ِتِه المٌَت  ٌَ رهٌٌب لدى رإ

الٌوَم فاَض َبحُر الَرحَمِة على الشقٌَقتٌِن مرٌم ومرتا . وامتؤَل 

َقلباُهما َعزاًء وَفَرحاً عظٌماً . الٌوَم َهلََل السماوٌٌن واالرضٌٌَن إذ 

َتَمَجَد ِبقٌامِة لِعازر . وَ  ٌَ نحُن العبٌد المساكٌن ُنقِدم الٌوم رأوا َرَبُهم 

ُسبَحاً َجدٌداً وُشكراً ُمضاَعفاً للُمَخلِص الذي ِبَرأَفِتِه َشفى امراِضنا 

قابلٌن : اللهم افَتقِدنا ِبعجاِببَِك واؼفِر ذنوِبنا ِبتحُننَِك . ربنا واسُترنا 

لواِت َتحَت ِظبلِل ِنعَمتَِك . َوكِمل ُوعوَدَك الصاِدَقِة لنا . َواقَبل ص

ٌّن الكهنة والشماِمسة ِبُحل ٍل نورانٌٍة .  َشعِبَك الُمإمن . َوَز

واسَتجبنا ُكلَما َدَعوناَك َرَبنا واحِصنا بٌَن َقطٌِعَك . واَرَعنا فً 

مروِج ِعِزَك وألِبسنا ُحل ت المجِد َوَمِتعنا فً َملَكوِتَك . وأِهلنا 

َحَك وأباَك الُمباَرك وامواِتنا المإمنٌن للراَحِة األبدٌِة. لُِنَسبِ 

 ÷َوُروِحَك القدوس المجٌد األن والى ..... 

 : عطرا

َم َتدبٌَرهُ اإللهً من اجلِنا واقاَم لِعازَر َصدٌَقُه  ٌُها المسٌح الذي أت  أ

ٌُقٌَمنا فً الٌوِم األخٌر َتقَبل هذا ِعطَر البخور  وهو ُمزِمٌع ان 

ٌّح ِبِه انفُس موتانا  الذي َرفعناهُ اماَمَك فً ذكرى قٌامِة لِعازر . َوَن

ٌَومَ  قوموا عن جاِنبَِك الٌمٌن  ٌَ ظهوِرَك العظٌم لُِنسِبَحَك  المإمنٌن لِ

 ÷وإٌاُهم دابماً األن وكل اوان والى ..... 
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     السعانٌن احد                         

  : ألوةا

ٌُها أِهلنا ِتكَ  لَِنفوزَ  الرحٌم الرب أ ٌَ  الصبٌان ِبها فاَزَ  كما.  بِرعا

 حاِملونَ  وُهم.  لِلِقاِبكَ  الٌوم هذا ِمثلِ  فً َخَرجوا الذٌن والُرَضع

 األعمالِ  اؼصانَ  حاملٌنَ  اٌضاً  َفَنخُرجُ .  والَزٌتونِ  الَنخلِ  اؼصانَ 

 أٌها َنسَتقِبلُكَ  الَمجدِ  َوِبسعانٌنِ  الَتعظٌمِ  َوِبؤصواتِ .  الصالحةِ 

 وكل ناال القدوس َوروِحكَ   الُمبارك أباكَ  َوَنحَمدُ .  الكرٌم الفادي

 ÷..... األبدٌن ابد والى اوانٍ 

 : فروميون

ٌُكرَمهُ  العلوٌونَ  ٌَُمِجُدهُ  لَِمنْ  الَتسبٌحُ   للسامً الِعزُ .  الُسفلٌونَ  و

ِتهِ  ٌَ ِتهِ  والَفرٌدُ .  ِبؤَزل ٌَ  َمركَبةِ  على للجالِسِ  الَتعظٌمُ .  ِبوحدان

َتنازلَ  ان شاءَ  َوَقد.  الَكروبٌم ٌَرَكبَ  ٌَ ٌَسٌرُ  أتانٍ  ابن َجحَشاً  َف  بٌن َو

 االقِترابَ  َوَتخشى السماءِ  ُجندُ  َتهاُبهُ  حٌنِ  فً.  ُمتواِضعاً  الجموعِ 

 وألبٌهِ  والُشكران الَمجدُ  ٌلٌقُ  لهُ  الذي الصالح.  َمجِدهِ  بهاءِ  من

 ÷...    وقت هذا فً القدوس وروحهِ 

 : سدرا

ٌُعِظُم  ٌ َحُه اجواُق المبلِبكة النورانٌٌن . َو ٌُها الَمسٌُح اإلله الذي ُتَز أ

ُع َقَدَرهُ السارافٌم  َحُه الٌوَم األطفاُل والُرض  ٌَ ِبتقادٌٍس إلهٌٍة . َوَقد َز

ِبؤنؽاِم السعانٌن . وامَتطى َجحَشاً َوضٌَعاً َتحقٌَقاً لِما اشاَر إلٌِه 

ؤتً إلٌها َوهو راِكٌب على  ٌَ األنبٌاء . فها هوذا َملُِك صهٌون 

هُ لِذاِتِه َجحٍش ابِن أتاٍن َفَتسَتٌقَِظ لَِتسَتقبَِل ِرِبها بالَتسبٌِح ا لذي اَعد 

ِمن افواِه الصبٌان الهاتفٌن : اوشعنا أِلبِن داإود ُمبارٌك اآلتً 

باسِم الرِب َملُِك الملوِك َوَرُب األرباِب . فامَتَزَجْت اصواَتهم 
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بؤصواِت الروحانٌٌن الهاتفٌن : قدوٌس قدوٌس  ُمبارٌك ِوقاُر الرِب 

نَدهشٌَن من ِعَظِم تواُضِعَك من مكاِنِه . ولِهذا نحُن اٌضاً َنهِتُؾ مُ 

وقابلٌن : السعانٌن فً الُعلى للضابِط الُكِل . السعانٌن فً الُعمِق 

أِلبِن داإود  السعانٌن لِؽٌِر المنظوِر الذي َظَهَر فَنَظَرهُ الُترابٌون 

َتلَقى التمجٌَد من األطفاِل َوُهم  ٌَ السعانٌن للذي تناَزَل ِبِنعَمِتِه لِ

نِشدوَن السعانٌَن للذي ٌَحِملوَن َسعَؾ  ٌَ الَنخِل واؼصاَن الزٌتوِن و

ٌُبِهُج  ٌََتضاعُؾ َكَرَمُه للُمسَتحقٌن . السعانٌن لَِمن  َتفٌُض َرحَمَتُه َو

ٌَُن المادٌٌن .  ٌُن النورانٌٌن . َوقد َنَظَرتُه اع نوَرهُ اإللهً اع

 السعانٌن للذي َخلََص جنَسنا من ُظلَمِة الخطٌَبِة ِباتخاِذِه صورةَ 

َعبٍد ضعٌٍؾ : واألن َنَتَضرُع إلٌَك مع ِعطر البخور الذي قَدمناهُ 

فً عٌِد دخولَِك اورشلٌم . لكً ُتَإِهلنا لَِمَراِحِمَك َوفاِبِض ِنعَمِتَك . 

اللهَم وانِظمنا فً القٌامِة مع خرافَِك َبّنً الٌمٌن . َوَثبِت األٌماَن 

تِكَ  ٌَ جموِعنا  . وارفع شؤَن  فً اعماِق قلوِبنا . واحفظ بَِعٌِن ِرعا

كنٌَسِتَك َوِعَظم َمجِدها َوِعِزها . وأنُصر ِبَصلٌِبَك َبنٌها واخِذل 

ٌّح انفُس َموتانا  ٌُحاِربوَنها . وازرع فٌها أَمِنَك َوَسبلِمَك . َوَن الذٌن 

الراقدٌن على رجاِء القٌامِة لكً نحُن َوُهم َنرفُع لَك َحمَداً وُشكَراً 

 ÷وروِحَك القدوس األن وكل الى ..  وأِلبٌَك الُمبارك

 : عطرا

تَِك   ٌ َنِج ٌا رب اؼناِمَك الناِطَقِة  من الذباِب الُمفَتِرسِة . َوُصن َرع

ِمن َعَبِث جنوِد الشر . والِق األمَن والسبلَم فً العالِم َوَتَقبل ِعطَر 

من قلوِبنا . َوِبجاِه عٌِدَك هذا الُمبارك  البخوِر من اٌدٌنا والسعانٌن

انِعم علٌنا ِبُؽفراِن الذنوب َوَترِك األوزاِر . واجعلنا اهبَلً لِوعوِدَك 

الصاِدقِة . ِبجاِه والَِدِتَك وساِبِر القدٌسٌن َفُنسبَِحك ِبتهالٌِل الحمِد 

 ÷والُشكران وأِلبٌَك الُمبارك وروحك القدوس األن وكل اوان...
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  الجدٌد األحد                          

  : ألوةا

 َجنبِكَ  من َجَرٌا اللذٌنِ  والماءِ  بالدمِ  َوَنَتَطَهرَ  َنَتَجَددَ  ان ربنا اعِطنا

.  انفُِسنا عن الشكوكَ  وانَتِزع.  الحق األٌمانِ  فً َوثِبتنا.  األقدس

 الذي الطوبى نستحق ما لكً.  توما َرسولِكَ  عن انَتَزعَتها كما

َروكَ  ان دون ِبكَ  للمإمنٌن اعطٌَتهُ   والُشكران المجدَ  لكَ  َوَنرَفعُ .  ٌَ

 ÷.. وكل ناال القدوس وروِحك  الُمبارك وأِلبٌكَ 

 : فروميون

تنا احٌا ِبَموِتهِ  الذي الحٌاة لِواِهب والمجدُ  الُسبح ٌَ  َوبِقٌِاَمتِهِ .  َمٌتوِت

ٌِة دَخلَ  الذي ذاكَ .  َسقَطِتنا من اقاَمنا .  ُمَؽلَّقةً  واألبوابُ  الُعل

ٌِهِ  وأراُهم.  قٌاَمِتهِ  حقٌقةَ  آِخَذاً  لُِرُسلِه ذاَتهُ  واظَهرَ  د  َورجلٌَهِ  ٌَ

 ؼشاوة انفُِسهم عن وانَتَزعَ .  بالحربةِ  المفتوح َوَجنِبهِ  الُمَسَمرةِ 

لٌقُ  لهُ  الذي الصالح.  والكآبةِ  الُحزنِ   واإلجبلل والسجودُ  التسبٌحُ  ٌَ

 ÷...    وقت هذا فً

 : سدرا

لَك الحمُد والَتعظٌُم ٌا َوحٌَد اآلب األزلً الُمتعالً عن األوقاِت 

ٌُحِظُرَك زماٌن . َفِتناَزلَت واَتَخذَت  واألزمان . ٌا َمن ِشبَت ان 

َجَسِدنا الُترابً لكً ُتلِبُسنا ُحلًّة سماوًٌة . َوَتجَعلَنا إخَوًة لَك 

فً الٌوِم الثالث . بالمعمودٌِة . َفصاَرعَت الَموَت وقُمَت ُمنَتِصَراً 

َوِصرَت باكورة الراقدٌن . َوَرَفَعْت لََك الخلٌقَة ُكلِها َتسبٌَحًة جدٌدًة 

أِلَنَك اََزحَت عنها ُسلطاَن الَموِت ِبقٌاَمِتَك َفجَر ٌوم أألحِد . َفَمؤَلَ 

الَعزاَء قلوِب المإمنٌن . وَتَجَدَدت آمالِِهم َوَرِسَخ إٌماِنهم . ولهذا 
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حد الجدٌد الذي فٌه َوَهَب المسٌُح السبلَم لِتبلمٌِذِه ُنعظُم هذا األ

ونقوُل : هذا هو الٌوم الذي قِبلَت فٌه الكنٌسُة َشرٌَعًة جدٌَدًة. وَقبَِل  

الُرُسَل َنفَحة الروِح القُدِس . واسَتَعدوا لَِنشِر ِبشارِة الخبلص . 

ألشكاِل . هذا هو الٌوم الذي اشاَر إلٌِه األنبٌاُء ِبَشّتى الرموِز وا

َولِهذا َنتَضَرُع  *هذا هو األحد الذي بِه َصاَرت لنا َحٌاًة َجدٌَدًة 

ٌُها الرب اإلله . طالبٌَن الى حناِنَك لَِتخلَِق فٌنا قلباً نقٌاً .  إلٌَك أ

َوُتجِدَد فٌنا روَحاً ُمسَتقٌمًة . َوتإِهلنا لَِننَزع األنساَن القدٌم . 

ود من الماِء والروِح القدِس . َوَنرَفُع َوَنلَبَس األنساَن الجدٌد المول

َتسبٌَحًة َجدٌَدًة ألسِمَك القدوس . َفَتَقب لها ٌا رب ِبَمراِحِمَك مع 

ِعطَر البخور الذي َرفعناهُ اماَمَك فً هذا الٌوم . َوباِرك صبلتِنا 

المتواِضعِة . واقَبلها َسَبَباً لُِؽفراِن ذنوِبنا َوَترَكاً أِلوزاِرنا . 

ِء الكامِل لَِمرضانا . وامَنح راحًة تاَمًة لَِمْن َكَرَبتهم ؼموَم وللشفا

ٌّح انفُس موتانا  الضٌِق والحاجِة . واسَتِجب الى ِطلباِتنا . وَن

الراقدٌن على رجاِبَك . وابِهجنا واٌاُهم ِبمباِهِج ملكوِتَك السماوي 

وِحك لكً ِبؽٌِر فتوٍر ُنسِبَحَك تسبٌَحًة َجدٌَدًة وأباك الصالح ور

 ÷القدوس ُمقدس القدٌسٌن األن وكل الى .. 

 : عطرا

ٌُها الرُب ٌسوُع المسٌح نفَتُح ابواَب قلوِبنا . لَِتدُخلها كما  امامك أ

ٌَصعد بخوِرنا  ِة َوحَققَت اإلٌمان لَِرسولَِك توما . َولِ ٌَ َدَخلَت الى الُعلّ

ٌّباً اماَم إلوَهِتكَ  . َوِهب لنا ان َنلقاَك ٌوم مجٌبَِك الثانً  ِعطَراً َط

بثٌاٍب َجدٌَدٍة طاِهَرٍة وافعاٍل حَسنٍة مرضٌٍة  . وُنسِبَحك وأباك 

 ÷الُمبارك وروِحك القدوس األن وكل اوان...
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 (الصلٌب عٌد حتى الحاجة اقضت كلما تعاد)ة القٌام ألحاد حساٌات

      االحد االول بعد القٌامة                

  : ألوةا

 الَسّنً ِبإشراقِكَ  اََنرتَ  كما اإللهٌة تعالٌِمكَ  ِبنورِ  نفوِسنا اللهمَ  اِنر

ةِ  فً تبلمٌِذكَ  ٌَ  كما.  الُمظلمةِ  ضماِبِرنا عن الؽشاوةِ  واكشؾ.  الُعلّ

.  هوَ  انتَ  أنكَ  فعِرفوا.  طبرٌة ُبَحٌرةِ  فً ُرُسلِكَ  عن َكَشفَتها

 ÷.. وكل ناأل القدوس وروِحك وأباكَ  َفَنشُكَركَ 

 : فروميون

ٌُنِشلَ  الهاوٌةِ  الى وَنَزلَ .  ِبنعَمِتهِ  تناَزلَ  للذي التسبٌح  الساقطٌن ل

 وألَبسَ  ِبقٌاَمِتهِ  والبشر المبلبكة وادَهشَ .  ِجبلَِتهِ  ابناءِ  من فٌها

 ِبُكلِ  الُمَبَددٌنَ  الُرُسلِ  َشملَ  َوَجَمعَ .  والعار الخزي ثوبَ  الصالبٌن

َرتُهم ان َبعدَ  ُمسرعٌن القبرِ  الى فراحوا.  اقِتدارٍ   ِبقٌاَمةِ  النسوةُ  َبش 

 وبؤبٌهِ   والثناء الحمدُ  ٌلٌقُ  لهُ  الذي الصالح.  والَظَفر بالمجدِ  الربِ 

 ÷...    وقت هذا فً القدوس وروحهِ 

 : سدرا

لك الَمجُد والسجود اٌها الُمتعالً عن عقوِل البشر .  ٌا َمْن 

افتقرَت لُِتؽنٌنا نحن الذٌن ِمن الَعَدِم خلقتنا . ثم ِصرَت انساناً من 

اجلِنا . وَصِعدَت الى الصلٌِب لَِتصَعد ِبنا الى السماِء . َوُذقَت 

َت النفوس الَموَت َتكفٌَراً عن خطاٌانا . َوَهَبطَت الى الهاوٌِة وانَقذ

التً كانت فٌها ثاوًٌة . َوَمنحَت رجاَء الحٌاة لؤلمواِت . َوَكَسرَت 

شوكَة اركاِن هذا العالم . وفً مثِل هذا الٌوم َسَرت اخباُر قٌاَمتَِك 

ٌَُطٌب َن َجسَدَك  رَن ل كالبرِق . حاِملًَة إٌاها نسوةٌ طاهرات . َبخ 
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مع الرسوِل قابلٌن :  الُمقدس الذي لم ٌلَحقُه فساد . ولهذا نهِتؾُ 

اٌَن شوَكُتَك ٌا موت اٌن ؼلَبُتِك ٌا هاوٌة ؟ وُنعظُم هذا الٌوم 

المبارك الذي َصَنَعُه الرَب هاتفٌن : ٌا لُه من ٌوٍم استضاءت فٌه 

نا  انفُِسنا . واسَتنارت ضمابُِرنا . َوَرَفَع الحجاَب الذي َفَصَل  َبٌن 

الذي فٌه َترَفُع الكنٌسُة المقدسَة وبٌن إلهنا . ٌا لهذا الٌوم المبارك 

تسابٌَح الَحمِد لُمخلِِصها العظٌم . وَتصُرُخ مع داإود النبً : ان 

َد اعداإهُ من اماِمِه  واألن  *قاَم الرُب ِمن بٌن األمواِت وَتَبد 

َنَتَضَرُع إلٌَك ٌا كلمة هللا َوَبحَر الِحكَمِة َورُب النِعَمِة طالبٌن إلٌَك 

ان تقبَل منا ِعطَر البخوِر الذي رفعناه لِسٌاَدِتَك . َفتجعُل الِوفاَق 

بٌن الملوِك والرإساِء ساِبَراً . ربنا َوَثِبت دعاِبَم كنٌَسِتَك . واشِمل 

ِتَك . وَ  ٌَ َطِهر انفُِسنا الُملََوَثِة بالخطاٌا . وَنِق َبنٌها ِبعٌِن ِرعا

اجساِدنا الدنسة . وال َتَدع التجارب ُتشقٌنا . لكن ابِعد عنا ُكَل ما 

كِسُرنا . ومن األهواِء الشرٌَرِة انقِذنا . واؼفِر للُخطاِة  ٌَ ٌَُضُرنا َو

ٌّح ساِبَر الموتى المإمنٌن . لكً َنسَتِحُق وإٌاهُ  م َوَبِرر التاببٌن . َوَن

اآلِخَرِة السعٌدة َفَنرَفُع لَك ُشكراً َوَتسبٌَحاً َوأِلبٌَك َولِروِحَك 

 ÷القدوس األن وكل الى .. 

 : عطرا

َتقَبل ربنا ِعطَر البخور الذي َقَربناهُ اماَمَك . واِنر بِه عقولِنا 

ًٌّ ذك رى لَِنفَهَمَك َوُندِرَكَك َوُنَمِجَدَك فً هذا الٌوِم الذي فٌه ُنح

قٌاَمٌَِك . وامَنحنا بِه اسفِراَر الَوجِه َوُؼفراَن الذنوب . أِلَنَك انت 

اإلله الَرحٌم . ٌا َمن ِبَموِتَك انَهضَتنا . َوَدَعوَتنا للسجوِد لََك مع 

ساِبِر األَُمِم والشعوب . َفَنشُكَرَك على َفٌِض ِنَعِمَك التً اسَبؽَتها 

 ÷علٌنا األن وكل اوان...
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 ( القٌامة بعد الثانً االحد)   اخرى حساٌة            

  : ألوةا

ٌُها أِهلنا  الدِنٌبةِ  نفُوِسنا َوطِهر.  قٌِاَمِتكَ  ِبٌومِ  لَِنبَتِهجَ  اإلله الرب أ

ً   مع َوُنَرِتلَ .  إنجٌلِكَ  تعالٌمُ  بهِ  ُتقضى بِما َنسلُكَ  ما لكً  النب

 آٌاتِهِ  ُكلِ  اجلِ  من َجدٌَدةً  َتسبٌَحةً  الربَ  سبحوا:  قابلٌن داإود

 ÷... والى حٌنٍ  كل فً َوَحمَداً  َمجَداً  لهُ  وارَفعوا الُمدِهَشةِ  واعمالِهِ 

 : فروميون

 الموتِ  على وقضى.  ِجبلَِتنا َجَددَ  ِبقٌاَمِتهِ  الذي اآلب لِقّوةِ  التسبٌحُ 

 وأبَهجَ .  ُضعفِنا ِنعَمِتهِ  بَِفٌِض  َقّوى للذي التمجٌدُ .  احتوانا الذي

 قٌاَمتِهِ  ٌومِ  فً لنا الَعون ٌُضاِعؾَ  ان نسؤلَهُ .  قلوِبنا َمراِحِمهِ  ِبُكثَرةِ 

 ÷...    وقت هذا فً ُنَسِبَحهُ  والوقار الحمدُ  ٌلٌقُ  لهُ  الذي الصالح

 : سدرا

ٌُها الرُب الُمتسامً مع ابٌِه وروحِه القدوس . الذي ُتَمِجُدهُ  أ

ٌّة . َنسؤلَُك ان تقَبَل ِعطَر  ٌّة وُتَسِبَحُه الَخلٌَقُة الماد القوات الروح

صبلِتنا الذي َرَفعناهُ امام َمنَبِرَك فً ٌوِم قٌاَمتَِك التً ِبها صارت 

اًة َجدٌَدًة . َوفُزنا ِبَمباِهٍج روحٌَِ  ٌَ ٍة . َمْن لنا َح ٌَ ٍة وافراٍح حقٌق

ٌَِصَؾ ؼزٌَر مراِحِمَك نحَو جنِسنا . ِتلَك التً َجَعلَتَك  ٌَسَتطٌُع ان 

ان َتذوَق اآلالم الُمّرَة من اجلِنا . َوُتفٌُِض ِؼنى مواِهِبَك علٌنا . 

ِة . َوُتَحِرَر َمْن كاَن  ٌَ وقد َولَجَت القبَر َكُمذِنٍب لُِتهِدَم اسواَر الهاو

اً . َوقُمَت بالَمجِد فً الٌوِم الثالِث وأَقمَت جنسنا الساقط . فٌها ثا ٌَ ِو

َوَقَضٌَت على الموِت والشٌطان َوَمؤَلَت قلوَب الُحراِس َخوَفاً 

لِِك َفَرَحاً َوسروَراً . فاَتَحَدْت اصواُت  َوُرعَباً . َوقلوِب ُرس 
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تَِك السماوٌٌن واألرضٌٌن ِبالتراتٌِل والتسابٌح ُمعظمٌَن قٌِامَ 

ولهذا َنَتَضَرُع إلٌََك ٌا رب لكً فً  *َوُمباركٌَن اسَمَك القدوس 

ٌوِم قٌاَمِتَك َتمَنَحنا ُؼفراَن الخطاٌا والَصفِح عن اآلثاِم . َرَبنا 

ٌَسَتقَِر أّمَنَك فً اعماِق نفُوِسنا . ومن سابِِر األدناِس َطِهرنا.   َول

َك البهً . َوُنَقِدم لََك مع وأِنر عٌوَن ضماِبِرنا لُِنبِصَر إشراَق قُدسِ 

النسوِة طٌَب األفعاِل الَحَسَنة . َوَنبَتِهُج مع ُرُسلَِك القدٌسٌن الذٌن 

عاٌنوا َقبَرَك الخالً . وأِهلنا لُِنعٌَد ذكرى قٌاَمِتَك ونحُن ُمَتسربلٌن 

ٍة . وقد ِصرنا لََك آنًٌة ُمصفاًة نقٌة . َفَنحَظى  ٌَ ٍة زاِه  ٌ بثٌاٍب روح

لسعادِة المحفوَظِة للقدٌسٌن . ربنا واكِمل فٌنا الَتدبٌَر الَحَسن ِبِتلَك ا

َوحِررنا من فعِل الخطٌَبِة القاتل . َوِبَفضِل ِنعَمِتَك أِهلنا وأمواِتنا 

لَِنفوَز ِبالُؽفراِن الكاِمل . لكً َنمَتِثَل اماَمَك ِبَوجٍه سافٍِر . َوَنرَفُع 

 ÷ِحَك القدوس األن وكل الى .. لَك الَمجَد والُشكران َوأِلبٌَك َولِرو

 : عطرا

اٌها السٌد المسٌح ٌا َمن بدِمَك الكرٌم َوَفقَت ما بٌن السماوٌٌن 

واألرضٌٌن . َوِبقٌاَمِتَك َحَررَت الموتى . َوَنَقلَتنا بِِنعَمِتَك ِمن 

ٌُها الرُب ان ُتسِعَفنا .  ِظبلِل الموت الى نوِر الحٌاة . َنسؤَلَُك أ

نا الضعٌفة .   ٌ ِد ٌَ َرحَمًة ِمنَك . َوَتقَبل ِعطَر البخور الذي قدَمتُه ا

واصَنع ِبِه ِتذكاَراً صالَِحاً أِلمواِتنا المإمنٌن . َفَنحَمُدَك وأباك 

 ÷الُمبارك َوروِحَك القدوس األن وكل اوان...
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 (  القٌامة بعد الثالث االحد) اخرى حساٌة             

  : ألوةا

ٌحَ  الرب المسٌح أٌها أِهلنا ٌّضَ  َوَننالُ .  قٌاَمتِكَ  ذكرى لُِنز   َف

 رحَمتِكَ  ابواب اللهمَ  وافتح.  الوجهِ  باسفِرارِ  َوَنلقاكَ .  مواِهِبكَ 

 لكَ  َفَنسُجدَ .  لَِعَظَمِتكَ  الُمرضً الكامل الصبلحَ  وامَنحنا اماِمنا

 ÷...  والى األن القدوس وروِحك  الصالح وأباكَ  وُنسِبَحكَ 

 : فروميون

 وَحَققَ  رموَزهُ  وَكَملَ  لؤلنبٌاءِ  اسراَرهُ  َكَشؾَ  الذي لئلله التسبٌح

 َوماتَ  ِبإراَدِتهِ  الصلٌب عودِ  على ارَتَفعَ  للذي التمجٌد.  نبوءاَتهُ 

 َوقامَ .  أبٌهِ  ِحضنَ  ٌُؽاِدرَ  ان دون َقبرٌ  وَحَصَرهُ .  محَبِتهِ  ِبَمحِض 

لٌقُ  لهُ  الذي الصالح.  َوُمختارٌه لِتبلمٌِذهِ  َوتراءى ِبُسلطاِنهِ   الَمجدُ  ٌَ

 ÷...    وقت هذا فً والِوقار

 : سدرا

لَك الَمجُد أٌها الُمتسامً ٌا َمْن ِبنزولَِك َرَفعَتنا . َوِبَتواُضِعَك 

ً  ٌا َمْن افَتَقرَت لكً من َفٌِض  ٌُها الؽن َعَظْمَت َشؤَننا . الُسبُح لك أ

َبَركاِتَك ُتؽنٌنا . َوِبَتَجُسِدَك ُتقِدُسنا . َوِبُظهوِرَك من ابنِة داإود 

ٌّنا . ُتخلُِصنا . َوِبِعماِدَك ِمن ٌوحن ا ُتَطِهُرنا . َوبَِصوِمَك ُتَزك

َوِبجهاِدَك َوِبَقهِرَك إلبلٌس ُتَقّوٌنا . َوِبآالِمَك ُتحِرُرنا َوِبِجراِحَك 

ٌّنا . َوِبَموِتَك ُتعٌُد  ُتشفٌنا . َوبؤذاللَِك َترَفُع َشؤَننا . َوِبصلٌِبَك ُتَنج

جٌدة ُتقٌُمنا . َوِبصعوِدَك الحٌاَة إلٌنا َوِبَدفِنَك َتبَعُثنا .  َوِبقٌاَمِتَك الم

العجٌب َترَفُعنا . َوِبجلوِسَك عن ٌمٌِن اآلب ُتبِهُجنا . َوِبحلوِل 
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واالن َنتضرُع الى لُطفَِك الَجم . لكً  *روِحَك القدوس ُتقِدُسنا  

مع عطر البخوِر هذا ُترَسُل إلٌنا َمراِحِمَك . َوَتفٌُض علٌنا بحنانَِك 

واآلثام . َوَتنُشُر َبٌَننا األمن والسبلم . َوَتمَنحنا ُؼفراَن الذنوب 

َوَتزداُد فٌنا َمَحَبُتَك وُتَنجٌنا من المزالِِق والعثرات . َوَتسُترنا من 

انواِع التجاِرِب والضٌقات . اللُّهَم واؼِننا من َبركاِتَك َوجوِدَك 

.  َوأِهلنا للقٌاِم عن جانِبَك األٌمن . وابِهجنا ِبلِقاِء َموتانا المإمنٌن

َولَترَتفِع َصلَواِتنا الى قُدِس اقداِسَك . َوَتبلُُػ ِطلباَتنا َعْرَش َمجِدَك .  

ٌّح انفَُس امواِتنا الراقدٌَن على  َوَتقَبُل ِخدَمِتنا وارَض ِبقراِبٌنِنا . َوَن

رجاِبَك . واسِكنُهم فً َملكوِتَك السماوي ُصحبة األبراِر والقدٌسٌن 

لحمد والوقار وألبٌك َولِروِحَك القدوس لكً نحن وهم نرَفُع إلٌَك ا

 ÷األن وكل الى .. 

 : عطرا

َتَقَبل ٌا رب ِعطَر البخور الذي َقرَبتُه لََك كنٌَسُتَك الُمقدسة . 

واسَتِجب ِبِه لِِطلباِتها . واسَمع َصوَت َتضُرعاتِنا . واصَفح عن 

ٌّها ٌا َمْن تؤلَمَت من اجلِنا لكً ُتقٌَمنا َوِباسِمَك َتلَهُج افواَهنا  كافِة َبن

 ÷وألِسَنَتنا األن وكل اوان...
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  ( القٌامة بعد الرابع االحد ) اخرى حساٌة           

 : ألوةا

 وأِهلنا.  َحٌاِتنا اٌامِ  َمدى زاِهَداً  َوسبلماً  داِبماً  أمَناً  َرَبنا امَنحنا

 َوالُرُسلِ  النسوةِ  مع ِبقٌاَمِتكَ  َونبَتِهجُ  والحقِ  بالروحِ  لَكَ  لَِنسُجدَ 

ٌّرة َبَركاِتكَ  المإمنٌن كافةِ  على وأفِضْ .  والقدٌسٌن  َوَمواِهِبكَ  الَخ

ٌّة  ÷ االبدٌن ابد والى اوان وكل األن لُِنَسِبَحكَ  الَسخ

 : فروميون

 َوَثَبتَ  َخبلِصنا وأَتمَ  أجلِنا من َتواَضعَ  للذي والسجودُ  التسبٌحُ 

 الراقدٌن الموتى الى الحٌاةَ  َواعادَ  اقاَمنا َوِبقٌِاَمِتهِ  إٌماِننا ِبُمعِجزاِتهِ 

ؤتً الذي ذاك ٌَ بَعثَ  االخٌر الٌومِ  فً َس ٌَ ً   البشر لِ ٌُعط  واِحدٍ  ُكلَ  َو

لٌقُ  ِبهِ  الذي الصالح.  َثوابٍ  او ِعقابٍ  من ٌَسَتِحقُهُ  ما  الَمجدُ  ٌَ

 ÷....  وقت هذا فً والُشكران

 : سدرا

ٌُها  َوٌنبوعُ  الخٌراتِ  َبحرَ  ٌا َوَعزاَبه العالم َرجاءَ  ٌا إلَُهنا المسٌحُ  أ

تِنا بسببِ  َمنْ  ٌا الصالِحاتِ  ٌَ  ِشبهَ  واَتَخذتَ  االرِض  الى َنَزْلتَ  َمعِص

 ُسلطانِ  من وُتَحِرَرنا والفسادِ  الَخطٌبةِ  ِمن لُِتنقَِذنا الخطٌَبةِ  جسد

ٌ رَ  الذي الشرٌر  ِصرنا وإذ صوَرَتنا َبهاءَ  َوَشَوهَ  خلَقِتنا َجَمالَ  َؼ

ً   ال َكَؽَنمٍ   االوثان عباَدةِ  الى َوِملنا هللا ِعباَدةِ  عن وانَحَرفنا لها راِع

 َوَخلََصَتنا َفؤَتٌتَ  َكبَوِتنا من للنهوِض  َسبٌبلً  ِحكَمِتكَ   لنا َدَبَرتْ 

 َبنٌنَ  َوَجَعلَتنا اآلالمَ  فاحَتَمْلتَ  الصوابِ  طرٌقِ  الى ِبنا َوُعدتَ 

ةِ  أِلبٌكَ  َحقٌقٌٌِن ٌَ  االوزارِ  جمٌعِ  من ُتَطِهُرنا التً المقدسة بالمعموِد
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 اَتٌتَ  َوقد الحً هللا ابنُ  انت أن كَ  لُِندِركَ  اذهاِننا َوُتنٌرَ .  واألرجاس

 وقد الساِهَدةِ  بَِعٌِنكَ  َترعانا ِزلتَ  َوما اإللهٌة َحضٌَرِتكَ  فً لَِتجَمَعنا

عودَ  لَِببل رأَسهُ  َوَرَضْضتَ  َعدِونا على َقَضٌتَ  َتَسلَطُ  ٌَ ٌَ  علٌنا َف

 َمجٌَبك َوَترجو قٌِاَمتِكَ  َوُتَعِظمَ  آِلالِمكَ  َتسُجدُ  َكنٌَسُتكَ  فؤن َولِهذا

 لُِتنٌرَ  إلٌَكَ  َنَتَضَرعُ  واألن * عظٌمٍ  ِبَمجدٍ  فٌهِ  َسَتظَهرُ  الذي الثانً

 َظبلمِ  من َوُتَنجٌنا انِبعاِثكَ  ِبنورِ  َوُتبِهُجنا قٌاَمِتكَ  ِبضٌاءِ  انفُِسنا

 َوَتحَفَظنا َمخاَفِتكَ  فً َوُتَثِبَتنا الُمهلِكة العثرات َوُتقٌنا.  الخطٌَبةِ 

 واشؾِ  اللُّهمَ  بٌَعِتكَ  على والسبلمِ  باألمنِ  َوَتنَعمُ  إنجٌلِكَ  لِواءِ  تحتَ 

 واشِمل الَبعٌدٌن بالسبلمِ  َوُردَ  الُمتضاٌقٌن عن وافِرج الَمرضى

 جوِدكَ  خزاِبنِ  من واؼنِ  واألراِملَ  األٌتامَ  وارعَ  القرٌبٌن ِبحفِظكَ 

 على واذُكر الُمتخاصمٌن بٌن والوفاق االُلَفةِ  والقِ  الِمعَوزٌن

 واآلخاء بالَمَحَبةِ  َنسلُكَ  ان لنا َوِهب المإمنٌن الموتى َمذَبِحكَ 

 َوُكلَ  األنَ  القدوس َولِروِحكَ  وأِلبٌكَ  والُشكران الَحمدَ  لَكَ  َفَنرَفعُ 

 ÷..... االبدٌن ابد والى أوانٍ 

 : عطرا

 وابِهج اماَمكَ  َرَفعناهُ  الذي البخور ِعطرَ  ُضعفِنا ِمن رب ٌا َتَقبل

 َمعِرَفةِ  الى واهِدنا القُُدسٌة َمَظالِكَ  تحتَ  واجَمعنا نفوِسنا ِبهِ 

قوُدنا َونوَراً  َنهَجاً  لنا لَِتكونَ  اإللهٌةِ  َشرٌَعِتكَ   على َفَنشُكَركَ  إَلٌكَ  ٌَ

 ÷ ....االبدٌن ابد والى اوان وكل األن َوُنَسِبَحكَ  َعلٌنا ِنَعِمكَ  جمٌعِ 
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  ( القٌامة بعد الخامس االحد ) اخرى حساٌة          

 : ألوةا

 به تقضً ما الى َونسعى ِرضاكَ  ِبَحَسبِ  لُِنَسِبَحكَ  رب ٌا أِهلنا

ٌّدَ  كٌما المرضٌة الصالحةِ  ِباألعمالِ  َوُنتَزٌنَ  وصاٌاك  لك ُنَع

 لك ونرفع الزابل ؼٌر االخٌر الٌوم وفً االن روحٌةٍ  ِبتهالٌلٍ 

 ÷ ..... االبدٌن ابد الى وإلهنا ربنا الِبقاً  مجداً 

 : فروميون

 ِبعماِدهِ  َوَطَهَرنا.  بِمٌبلِدهِ  باَرَكنا الذي لِذلك والثناء والَحمدُ  الُسبحُ 

 الصوم وعلمنا الشرٌرِ  على ِبانتِصاِرهِ  َوَشَجَعنا.  ِبَتواُضِعهِ  َوَرَفَعنا

 الى َوَرَفَعنا ِبقٌِاَمِتهِ  واقامنا ِبَموِتهِ  واحٌانا َوَخَلَصنا.  ِبَصوِمهِ 

 المجدُ  ٌلٌق به الذي الصالح قُدِسهِ  ِبروحِ  َوَقَدَسنا.  ِبصُعوِدهِ  السماءِ 

 ÷ ....وقت هذا فً واإلكرام

 : سدرا

 ومن.  ِبمٌبلِدهِ  البشر عٌون َنَظَرتهُ  الذي الَمنظور َؼٌرَ  ٌا اللهم

 ذاك ِبؤسِرهِ  العالمِ  ُمقٌتُ  وهو.  َحلٌَباً  ارَضَعْتهُ  التً مرٌم العذراءِ 

.  وقرابٌن هداٌا المجوس لَهُ  َقَدمَ .  ِؼناهُ  َوْفٌرِ  ِمن الُكلَ  ٌُؽنً الذي

قَتِبلَ  األرض نحو انساب الزاِخر البحر ٌَ  ذاك.  َعبِدهِ  من الِعمادِ  لِ

ٌ َحهُ .  َبَهاَبه النورانٌٌن القّوات َترَهبُ  الذي  والُرَضع األطفال ٌَُز

. َذلٌبلً  َجحَشاً  َرَكبَ  الكاروبٌم اجِنَحةَ  الراِكبُ .  اورشلٌم اسواقِ  فً

 َعبده داَنهُ  المالع َدٌانُ .  ِبَمشٌَبِتهِ  اجلِنا من َتؤلَمَ  الُمَتؤلِم ؼٌر اإلله

ٌّرةَ  ِبالكواكبِ  الَسَماءَ  َرَصعَ  الذي.  َكُمجِرمٍ   القرِمزَ  اُلِبسَ  الَن
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ةً  ُهزءً  واألرجوان ٌَ  الَموتَ  َوَطاَ  الذي الجبار هو ذاك.  َوُسخِر

 الماِردَ  العدوَ  واخَزى.  ِبقٌِاَمِتهِ  الهاوٌةِ  امخالَ  َوَدكَ .  ِبَموِتهِ 

 َوُنَعِظمَ  ِمٌبلِدكَ  َوُنَكِرمُ  بالِعبادِ  لًطٌَفاً  ٌا ُنَمِجُدكَ  واألن * ِبَجَبروِتهِ 

 التبلمٌذِ  مع َوُنَبِشرَ  لَِصلٌِبكَ  َوَنسُجدُ  ِبآالِمكَ  َوُنَسرُ .  َتواُضِعكَ 

 ؼٌر ِبِعٌِدكَ  َونبتِهجَ .  القدوس روِحكَ  ِبحلولِ  َوَنَتَقَدسَ  ِبقٌاَمِتكَ 

 َرَبنا اِنرَنا.  والصالحٌن لؤلبرار الُمَعّدة ِبَولٌَمِتكَ  َوَنحظى.  الزابل

 اكناؾِ  َتحتَ  واسُترنا الهوِتكَ  راِبَحةِ  ِبلََذةِ  َوَمِتعنا َمجِدكَ  ِبؤِشَعةِ 

ُكن ِنعَمِتكَ  ٌَ .  َكنٌَسِتكَ  عن الشكوكَ  وابِعد.  َصلٌُبكَ  لنا ِحصَناً  َول

ٌّاها ُمَثِبَتاً  ٌّاهُ  َوساِنَداً .  والَرَجاءِ  والَمَحَبةِ  اإلٌمانِ  فً إ مٌنِكَ  مإ ٌَ  ِب

ةِ  من َوَحِررُهم َبنٌها رب ٌا َوباِرك.  القوٌة ٌَ  َوَسلِ .  ابلٌس عبوِد

ٌّد الِمعَوزٌن حاَجةَ  واْكؾِ .  المكروبٌن عن وافِرج الَحزانى  وأ

 الذنوب لُِؽفرانِ  وامواِتنا وأِهلنا.  َدعاِبَمها َوَثِبتْ  َكنٌَسِتكَ  ُرعاةَ 

ٌّاُهم لَِنرَفعَ   ÷ ....االبدٌن ابد والى االن والُشكرَ  الَمجدَ  لَك وإ

 : عطرا

ٌُها الَمجدُ  لكَ   َوَجَددَتنا اجلِنا ِمنْ  َتواَضْعتَ  َمنْ  ٌا.  إلََهنا المسٌحُ  أ

 التً الَعجٌبة قٌِاَمِتكَ  َوُنَمِجدَ  َتواُضِعكَ  َفَنشُكرَ .  الُمقدس ِبِعماِدكَ 

.  أصَعدَتنا السماءِ  الى بهِ  الذي صعوِدكَ  على َوُنثنًِ.  اقمَتنا بها

ٌّحَ  لَِعَظَمِتكَ  َقَدمناهُ  الذي البخورِ  ِعطرَ  َتقَبلَ  ان َوَنسؤلُك  ِبهِ  َوُتَن

 حٌنٍ  ُكلِ  فً َوُسبَحاً  َمجَداً  لَكَ  َنرَفعُ  َوُهم َنحن لكً َموتانا انفُسَ 

 ÷..... االبدٌن ابد والى

 

 

ٙٗ 

ٙٗ 
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 (الحاجة اقتضت كلما تعاد)  االلهً التدبٌر الحد حساٌات   

 البٌعة تجدٌد وحتى المقدس الصلٌب عٌد من        

 االحد االول بعد عٌد الصلٌب                 

 : ألوةا

 اجلِنا ِمنْ  اإللَهً َتدبٌَركَ  َكَملتَ  َمنْ  ٌا االزلً اآلب ضٌاءَ  ٌا اللَُهمَ 

 ِبنورِ  الَمسكوَنةَ  واَنرتَ .  اعَتقَتنا ِبقٌِاَمِتكَ  األوثان ِضبللِ  َوِمنْ 

ٌّةَ  الوَهِتكَ  َمعِرَفةَ  العالمَ  َوَمؤَلتَ .  اإللَهٌة تعالٌِمكَ   َنسؤلُكَ  الَسن

 لَِحِظِهم ُتَإِهلَنا ان.  القدٌسٌن وسابر األطهار ُرُسلِكَ  ِبَصلواتِ 

 ÷..... االن لُِنَسِبَحكَ  النورِ  مساكنِ  فً َوَنصٌِبِهم

 : فروميون

عَترٌهِ  ال الذي للربِ  الَتسبٌحُ   ُسلطانِهِ  على ٌَطَرأُ  وال.  َتؽٌٌرٌ  ٌَ

دَ  الذي ذاك.  تبدٌل  واؼناُهم.  القدوس روِحهِ  من ُرُسلِهِ  َزو 

اً  َمكاَناً  لُهم واَعدَ  اإللَهٌة اسراِرهِ  ِبَمعِرَفةِ  ٌَ  ان َعتٌدٌ  وهو.  ابد

ٌُلَِذَذُهم.  السماوي ُعرِسهِ  ِبؤفراحِ  ٌُبِهَجُهم  ذلِكَ  فً األبدي ِبَنعٌِمهِ  َو

ةَ  ال الذي الِخدر ٌَ  المجد ٌلٌق به الذي الصالح.  لَِمباِهِجهِ  ِنها

 ÷ ..وروحهِ  وألبٌهِ  واإلكرام

 : سدرا

 ِبلُطفِكَ  َمنْ  ٌا.  واالرضٌٌن السماوٌٌن رب ٌا والَتعظٌمُ  الُشكرُ  لك

.  الُمهلِك الموتِ  من لُِتنقَِذنا سماِبكَ  اعالً من تناَزلتَ  الجزٌل

 َوِبهِ .  الفردوسِ  فً آدم َقَهرَ  َمنْ  ِبهِ  َؼلَبتَ  َبَشرٌاً  َجَسَداً  َفاَتَخْذتَ 

 العدوِ  اٌدي من ُتعتِقُنا كٌما.  اجلِنا من اإللَهً َتدبٌَركَ  اكَملتَ 

 الخطٌَبةِ  َشوَكةَ  َوَكَسْرتَ  الصلٌبِ  على ارَتَفعتَ  َوِبهِ .  المارد

ٙٗ 

ٙٗ 
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 الراقدٌن مع وأُحصٌتَ . َقبرٍ  فً َوُوِضْعتَ .  اعمالِنا فً الَمؽروَسةِ 

 ِبَمجدٍ  السماءِ  الى َوَصِعدتَ .  األمواتِ  بٌنِ  من ُمنَتِصَراً  َوقُْمتَ 

 تؤتً َوَسوؾَ  تبلمٌِذكَ  على َفَحلَ .  القدوس روِحكَ  وأرَسلتَ  َعظٌمٍ 

 هذا اجلِ  َوِمنْ .  عاِدلة َدٌُنوَنةً  األموات لُِتدٌنَ  الَدهرِ  انقِضاءِ  عند

 اِتضاِعكَ  َوُمَكبرٌنَ  ناسوِتكَ  َوُمَعظمٌنَ .  كَ لبِلهوتِ  ساجدٌن ُنَمِجُدكَ 

ٌّدٌنَ .  اجلِنا من افِتقاِركَ  َوشاكرٌنَ   الُمدِهشةَ  ِبؤعمالِكَ  َوُمَش

 َدفَنكَ  َوُمَوقِرٌنَ  َصلٌَبكَ  َوُمَكرمٌنَ .  اإللهً َتدبٌَركَ  َوُمَبجلٌنَ 

 َنطلبُ  واألن*  السماءِ  الى َوصعوِدكَ  بِقٌامتك َوُمعترفٌنَ 

 َوُتَطِهَرنا.  ِبمٌبلِدكَ  ُتَجِدَدنا ان َوحناِنكَ  جوِدكَ  الى ُمَتَضرعٌنَ 

 اِلستقبالِكَ  َوُتإِهلنا.  ِبقّوِتكَ  َوَتعِضُدنا ِبَصوِمكَ  َوُتَقِدَسنا ِبِعماِدكَ 

 خطاٌانا ِبَؽسلِ  َوُتبِهَجنا.  الثانً َمجٌِبكَ  ٌومَ  الَمجدِ  ِبسعانٌن

 ِحكَمةً  َوَتمؤَلنا.  بِقٌاَمتِكَ  َوُتنِهُضنا َصلٌِبكَ  ِظبللِ  تحتَ  َوَتسُتَرنا

 َتحَنن لكن.  اعمالُنا َتسَتوِجُبهُ  بما َتِدّنا وال القدوس روِحكَ  ِبحلولِ 

 واشِرق. اعداِبها على وانُصرها َكنٌَستِكَ  َشؤنَ  وارَفع علٌنا رب ٌا

 خطاٌاُهم ؼافَِراً .  َبنٌها جمٌعَ  وساِمح البهً َوجِهكَ  نورَ  علٌها

 والَشَماِمَسةَ  َنقاءً  الَكَهَنةَ  وامَنح ِبِنعَمِتكَ  الَسَنةِ  مدارَ  َوباِرك همَوزالتِ 

 نحن لكً السماوي لَِملكوِتكَ  وامواِتنا وأِهلنا.  ِحكَمةً  والقادةَ  بهاءً 

 ÷..االبدٌن ابد والى اوانٍ  َوُكلَ  األن َوَحمَداً  ُشكَراً  لَكَ  َنرَفعُ  َوُهم

 : عطرا

 َمقبولَةً  َذبٌَحةً  ذاَتكَ  َقَدْمتَ  َمنْ  ٌا األزلً هللا كلَِمةَ  ٌا السجودُ  لكَ 

 األن َتَقَبلْ  المجٌدة ِبقٌِاَمِتكَ  اعداِبنا َوَقَهرتَ . البشري ِجنِسنا ِعوضَ 

.  اإللهً تدبٌِرك ذكرى فً اماَمكَ  َقَدمناهُ  الذي البخور ِعطرَ  ربنا

ٌّح الكاِمل والُؽفران والَرحَمةَ  الدابم والسبلمَ  األمنَ  ِبهِ  وامَنحنا  َوَن

 ÷.االبدٌن ابد والى اوانٍ  َوُكلَ  األنَ  لُِنَسِبَحكَ  المإمنٌن َموتانا انفُسَ 
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 ( الصلٌب عٌد بعد ثانًال االحد)  اخرى حساٌة          

 : ألوةا

تِكَ  ُطُؽماِتها َوُتَعِظمُ .  السماوٌة القوات ُتَسبُِحكَ  َمنْ  ٌا اللُهم ٌَ  ربوِب

 ِبَطبِعكَ  َمحدودٍ  َؼٌرُ  انتَ  َمنْ  ٌا.  فٌها وما األرضَ  اسَمكَ  َوُتَمِجدُ 

ِحَدكَ  ان ِشبتَ  َوَقد  لؤلرِض  والسبلمَ  األمنَ  رب ٌا امَنح.  القبرُ  ٌَ

 وكل األن القدوس َوروِحكَ  الُمباَرك َوأباكَ  لُِنَسِبَحكَ  َوُساكِنٌها

 ÷ .... االبدٌن ابد والى اوانٍ 

 : فروميون

ًٌّ للربِ  التسبٌحُ  .  َحٌاَتنا َجَددَ  َوِباألِمهِ  َخلََصنا بَِصلِبهِ  الذي الُمح

ً   الَتمجٌدُ   التقدٌس.  َتزول ال حٌاةً  ِبَموِتهِ  لنا اسَتَحقَ  الذي للح

.  قلوِبنا ابَهجَ  الؽزٌرة َوِبَرحَمِتهِ .  اعداِبنا َبَددَ  العجٌبة ِبقٌِاَمِتهِ  للربِ 

لٌقُ  بهِ  الذي الصالح  َوروِحهِ  الُمبارك َوِبؤبٌهِ  والِوقارُ  الَحمدُ  ٌَ

 ÷..... وقت كل وفً الوقت هذا فً الَمجٌد القدوس

 : سدرا

ٌُها الَمجدُ  لكَ   الَمنظورِ  َوَؼٌرِ  الَمحسوساتِ  ُكلِ  عن الُمَنَزهُ  المسٌحُ  أ

 الذي ذاك.  الَمخلوقاتِ  ُكلَ  َوادَهشَ  ُمَتَجِسَداً  العالَمِ  فً َظَهرَ  الذي

 الَبَشرِ  ِشفاهُ  ناَجته.  النورانٌٌن َوُطُؽمات الكاروبٌم َجوقات ُتناجٌهِ 

 ُتَقَدمُ  لَهُ  الذي ذاك والُرَضعِ  األطفالِ  ألُسنَ  َوَسَبَحتهُ  الُترابٌٌن

ٌّخٍ  ذراَعً على َوُحِملَ  قُرباَناً  قُِدمَ .  القرابٌن  الُهزءَ  َوَقبِلَ .  جلٌل َش

ةِ  الى َوَنَزلَ  الصلٌبِ  على وارَتَفعَ  والَعارَ  ٌَ  ِمنها َوَصِعدَ .  الهاِو

 َوَبعدَ .  والصدٌقٌن األبرارِ  كافة َمَعهُ  َوَجَذبَ .  الُمبٌن ِبالَنصرِ 
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 أبٌهِ  ٌمٌنِ  عن َوَجلَسَ .  السماءِ  الى ِبَمجدٍ  َصِعدَ  َتبلمٌِذهِ  َبٌنَ  َتَرُدَدهُ 

ً   ان َعتٌدٌ  َوهوَ  ؤِت ةً  ٌَ ٌَ  السماءِ  فً َصلٌِبهِ  َعبلَمةَ  َتظَهرَ  ان َبعدَ  ثاِن

ةً  ٌَ  للَبَشرِ  َمَحَبِتكَ  ِعَظمَ  ٌَُترِجمَ  ان إلَهنا ٌا ٌَسَتطٌعُ  لِسانٍ  َفؤي  .  عبلِن

 ِبؤعمالِكَ  ٌَُخِبرَ  ان ٌَستطٌعُ  َفمٍ  وأي  .  البلِبقَ  الُشكرَ  لَكَ  ٌَُقِدمَ  او

.  العاقِلَةِ  َؼٌرِ  الكاِبناتِ  ِمنْ  َمجَداً  انَتَزْعتَ  َمنْ  ٌا.  العجٌبة

ٌَُباً  األرِض  مٌاهُ  َفارَتَعَدتْ   َوَتَزلَزلَتْ .  اإللهً َجبللِكَ  ِمنْ  َتَه

 الَهَلعُ  َوسادَ  َصلِبكَ  ِعندَ  الَشمسُ  وأُظلَِمتْ  َجوفِها َدَخْلتَ  لََما األرضُ 

ٌُها إلٌَكَ  َنَتَوَسلُ  هذا َوأِلجلِ  * ِبؤسِرها الَخلٌَقةَ   هذا فً اإلله الربُ  أ

 فً إلٌَكَ  َرَفعَناهُ  الذي البخور ِعطرَ  ِمّنا َتقَبلَ  ان.  الُمقَدس الٌوم

 َوقُضبان الَؽَضبِ  َضَربات ِبواِسَطِتهِ  َعنا َوُتبِعد.  الحٌن هذا

 ِتذكاَراً  ِبهِ  َوَتصَنعُ .  الصعبة والَتجارب القاسٌةِ  والشداِبد.  التؤدٌب

 َوُتوِصلنا.  والقدٌسٌن الُشهداء وساِبر الطوباوٌة لِوالَِدِتكَ  صالِحاً 

 خزابِنِ  ِمنْ  لنا َوُترِسل.  َعٌنِكَ  فً ٌَحِسنُ  الذي الكمال َدَرجةِ  الى

 فً َمَحَبِتكَ  َوْهجَ  وأضِرم.  لُِكرِبنا َوَفَرَجاً  لُِضعفِنا َعوَناً  مراِحِمكَ 

 َحمَداً  لَكَ  َفَنرَفعُ  ُمسِفَرةٍ  ِبوجوهٍ  امامكَ  للقٌامِ  وامواِتنا وأِهلنا انفُِسنا

 ابد والى اوانٍ  وكل األن القدوس َولِروِحكَ  َوأِلبٌكَ .  َوُشكَراً 

 ÷...االبدٌن

 : عطرا

ٌُها َنحَمُدكَ   ِبِعماِدكَ  َوَجَددَتنا ِبمٌبلِدكَ  ابَهجَتنا َمنْ  ٌا َرَبنا الَمسٌحُ  أ

 َوُنَمِجدَ  َتواُضِعكَ  لُِكثَرةِ  َوَنشُكَركَ  ِبَموِتكَ  الَموتِ  ُحكمَ  َعّنا َوابَطْلتَ 

 البخورِ  ِعطرَ  لَكَ  ُمَقدمٌنَ .  اإللهً َتدبٌِركَ  َوُنَعِظمَ  العجٌبة قٌِاَمِتكَ 

 نَِعمٍ  ِمنْ  علٌنا اَفضَتهُ  ما كل على القدوس اسَمكَ  َوحامدٌنَ 

 ÷ .....االبدٌن ابد والى اوانٍ  وكل األنَ  َوُنَسِبَحكَ 
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 ( الصلٌب عٌد بعد لثالثا االحد)  اخرى حساٌة         

 : ألوةا

.  َشرٌَعتِكَ  ِبُمقّتضى القوٌم الحٌاة سبٌل َنسلُكَ  أن َرَبنا اعِطنا

  ً  َحَسنٍ  ِبَتدبٌرٍ  َوَنَتَحلى.  َمشٌَبتِكَ  ُترضً صالَِحةٍ  ِبؤعمالٍ  َونؤت

ٌّبُ   مٌناءِ  الى لَِنِصلَ  االزلً بِصٌاِمكَ  َسبٌلِنا َوأِنر.  لبِلهوِتكَ  ٌَط

 ÷..له سجودالم الصالح داِبَماً  األكَرم باسمك فنشٌد.  ِبسبلمٍ  الراَحةِ 

 : فروميون

 الكاِبنات ُمبِدعُ .  ِبذاِتهِ  واألزلً ِبَطبِعهِ  الواِحدِ  لئِللهِ  الَتسبٌحُ 

 لِلَملِكِ  التمجٌدُ .  َوُمدِرَكُهم البشرِ  افهامِ  عن والمحجوبِ  الَمنظورةَ 

ةَ  ال الذي ٌَ  اقنوِمهِ  ِبدمِ  لَِمنْ  الَحمدُ .  لُِسلطاِنهِ  انقِضاءَ  وال لُِملِكهِ  ِنها

ِتنا عن َكَفرَ  َوِبَذبٌَحِتهِ  خطاٌانا َؼسلَ  ٌَ  ٌلٌق به الذي الصالح.  َمعِص

 ÷ .... وقت فً  والمجدُ  السجود

 : سدرا

 َمنْ  ٌا.  االدراكِ  عن الُمتسامً اآلب َوحٌدَ  ٌا والَتعظٌمُ  الَمجدُ  لَكَ 

ةً  وأعَطٌَتهُ  باَرةً  طاِهَرةً  َحٌاةً  األنسانَ  َمَنْحتَ  ٌَ  َفؤْفَسدَ .  واختٌاراً  ُحّر

ةِ  الى اجلِهِ  من َفَنَزْلتَ .  بالَخطٌَبةِ  َحٌاِتهِ  َقَداَسةَ  ٌَ   ِمنْ  وانَتَشلَتهُ  الهاو

 َتؤََنْستَ  َمنْ  ٌا الُشكرُ  لَكَ .  الَعَدنً مٌراثِكَ  الى ِبهِ  َوُعّدتَ .  اعماقِها

 ِبَكلَِمتِكَ  الكابنات خالقُ  وانتَ  الَمخلوقٌن مع َواُحصٌتَ .  ِباختٌاِركَ 

 الُبخورُ  ُتَقَدمُ  لَهُ  الذي َوانتَ .  أِلبٌكَ  القرابٌن َكطفل ّمتَ َوقُدِ 

 هو َكَمنْ  َعبِدكَ  ِمنْ  الِعمادِ  لَِتقَتِبلَ  االرِض  الى َوَنَزلتَ .  والنذورُ 

 الشٌطانَ  َقَهْرتَ  َمنْ  ٌا التعظٌمُ  لَكَ .  َوُؼفرانٍ  َعفوٍ  الى ُمحتاجٌ 
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ٌّاكَ  المبلِبَكةِ  ِبخدَمةِ  َعَظَمِتكَ  َواظَهْرتَ .  ِبِصٌاِمكَ  واخَزٌَتهُ   لك.  إ

. َصوِتكَ  ِبسماعِ  َفَتهَدأُ  والعاِصَفةُ .  َفُتطٌعُ  الرٌاحَ  تؤُمرُ  َمنْ  ٌا المجدُ 

لَتِجبون إلٌكَ  للذٌنَ  َوَتؽفِرُ  َؼَفْرتَ  َمنْ  ٌا الَتكرٌمُ  لَكَ   بحر َوِمنْ .  ٌَ

لَتِمسون َرحَمةً  جوِدكَ   الصلٌبِ  على ارَتَفْعتَ  َمنْ  ٌا الَتبجٌلُ  لَكَ .  ٌَ

دِ  َنفَسكَ  َوَسلَْمتَ  ٌَ  الهاِوٌةِ  ِمنْ  َوَصِعّدتَ  الموتى لُِتقٌمَ  َوُمت  .  أبٌكَ  ِب

ٌُها واألن * َمَعكَ  لُِتصِعَدُهم  َتدبٌِركَ  اكَملتَ  َمنْ  ٌا إلَُهنا المسٌحُ  أ

 إلٌَكَ  َوَنبَتِهلُ .  َوصفُه الفاِبقِ  َتواُضِعكَ  ُنَعِظمُ .  اجلِنا ِمنْ  بالَجَسدِ 

ِتكَ  خطاٌا ُكثَرةِ  لَِتؽِسلَ  ٌَ  َوُتبِعد.  األقدس الثمٌن ِبَدِمكَ  الُمبتاعةِ  َرِع

 َكنٌَستِكَ  ارجاءِ  فً َوَتنُشر.  القاسٌةِ  والِمَحن الَؽَضبِ  قُضبان عنها

 َوُتإِهلَُهم.  والِنَعمِ  الخٌراتِ  َبنٌها على َوَتفٌضُ .  والسبلمَ  األمنَ 

ٌّد.  ٌَبِتكَ َمش ُترضً التً الَحسنة لؤِلِخَرةِ   األحبار ربٌسَ  رب ٌا وأ

 ان َموتانا َولِساِبرِ  لَنا َوِهبْ  الشماِمَسةِ  َوُصنْ .  والَكَهَنةِ  واألحبارِ 

 َوروِحكَ  َوأِلبٌكَ  َوَحمَداً  ُسبَحاً  لَكَ  َوَنرَفعُ .  َملَكوِتكَ  فً َنَتِكاَ 

 ÷..... االبدٌن ابد والى اوانٍ  وكل األن القدوس

 : عطرا

 قُدسِ  من َدَنّونا اللذٌن َنحنُ  القدوس ِبروِحكَ  َنَتَقَدسَ  ان َرَبنا أعِطنا

 ِباألعمالِ  لُِنرضٌكَ  وأِهلنا.  الِبقة ِعباَدة لَكَ  لَِنرَفعَ  اقداِسكَ 

 الى واسَتِجب َوِطلباِتنا َصلواِتنا َوَتَقب لْ .  الَحَسنةَ  والسٌرةَ  الصالحةِ 

 حٌنٍ  ُكلِ  فً الَؽزٌرة حَمِتكَ َورَ  ِنعَمتِكَ  لَِنشُكرَ .  ُصراِخنا َصوتِ 

 ÷....االبدٌن ابد والى

 

 التجدٌد حتى حاداأل حساٌات كملة                

8ٙ 



  السنة لمدار االعٌاد حساٌات                   

 ( غرٌغورٌوس ومار باسلٌوس مار عٌد)  المٌالدٌة السنة راس عٌد

 : ألوةا

  من َوَنَتَزَودُ  باسِتقامةٍ  الَمؽبوطٌن اباِبنا سبٌلَ  َنسلُكَ  ان َرَبنا أِعِطنا
 َملكوتِكَ  مٌناءِ  الى ِبسبلمٍ  لَِنِصلَ .  والِحكَمةِ  ِبالَمعِرَفةِ  تعالٌِمكَ 
 ِبقلوبٍ  َوُمتؤملٌن.  والثناء الُشكرِ  ِبؤصواتِ  هاتفٌن ونحنُ .  األبدي
ةٍ  ٌَ .  الروحانً َنعٌِمكَ  فً المبلِبكٌة الِحَصة.  ُمسَتٌقَِظةٍ  وافكارٍ  َنق

 اوانٍ  وكل األن القدوس ولِروِحكَ  وألبٌكَ  والَحمدَ  الَمجدَ  لَكَ  َفَنرَفعُ 
 ÷...... االبدٌن ابد والى

 : فروميون

ِتهِ  اجلِ  ِمن َنفَسهُ  َبَذلَ  الذي الصالح للراعً التمجٌدُ  ٌَ  التقدٌسُ .  َرِع
ٌَرَعوا.  بٌَعِتهِ  فً صالحٌن ُرعاةً  لَهُ  اقامَ  للذي  مروجِ  فً َشعَبهُ  لِ
 َوَسلََحُهم.  قُدِسهِ  ِبروحِ  والَمعِرَفةِ  الِحكَمةِ  َوَمَنَحُهم.  واإلٌمان الِعزِ 

 بِتعالٌمِ  َوَزَوَدُهم.  بنعمته السبٌل سواء َوَهداُهم َوَمَواِهِبهِ  بٍعطاٌاه

لٌقُ  بهِ  الذي الصالح انجٌلِهِ    ÷ ...وقت هذا فً واإلكرام الَمجدُ  ٌَ

 : سدرا

ٌُها  فً االبطالِ  َوُمَشِجعُ .  الصالحات الى والُمرِشدُ  اإللهً الُمعلِمُ  أ
ٌِنِ  َمؤَلتَ  َمنْ  ٌا.  الَملَماتِ  فً َوناِصُرُهم الجهادِ   الَشقٌقٌنِ  الُمَعلَّم
.  إلَهٌة َوِحكَمةً  َمعِرَفةً  ؼرٌؽورٌوس ومار باسلٌوس مار

نَتُهما ٌَ .  الُمبٌن الَنصرَ  واعَطٌَتُهما القوٌم اإلٌمانِ  بِروحِ  َوَز
 ِذكراُهم ُنَكِرمُ  اٌضاً  نحنُ  ولِهذا.  العلوٌٌن مراِتبِ  الى َوَرَفعَتُهما

 اإلٌمانِ  َصخَرةِ  على َشعَبهُ  ُمَثِبتُ  باسلٌوس مار:  قابلٌن بالثناءِ 
 مار.  الوثنٌةَ  العقاِبدَ  وَداِحضُ  الُمجاِهد ؼرٌؽورٌوس مار.  القوٌم

 ؼرٌؽورٌوس مار. الُمدِهشة بالكرامات َرَبهُ  َشَرَفهُ  الذي باسلٌوس
  ً  َسٌؾَ  تقلد الذي باسلٌوس مار.  الحقِ  باإلٌمانِ  الُمنادي هللا صف
 مار.  الحق اعداءِ  على الَنصرَ  حازَ  َوَبهِ .  القُدس الروحِ 
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َتهُ  َقادَ  الذي الِحكَمةِ  بحرُ  ؼرٌؽورٌوس ٌَ  األمنِ  طرٌقِ  فً َرِع
 مار.  الخبلص ِبِبشارةِ  الُمنادي باسلٌوس مار.  والسبلم

 الُعطاش ِبها َفَروى.  َبطِنهِ  ِمن الحٌاةِ  مٌاهُ  َجَرتْ  ؼرٌؽورٌوس
 مار.  للُمسَتحقٌن الحسنة العطاٌا ماِنحُ  باسلٌوس مار.  الباِبسٌن

 مار.  الُمستقٌمة تعالٌِمهِ  بِنورِ  هللا بٌَعة انارَ  الذي ؼرٌؽورٌوس
 مار . الُمإمنٌن قلوبِ  فً هللا َمخافةِ  زاِرعُ  باسلٌوس

 مار.  الُمبٌن اإلٌمان الَعَبثِ  ِمنْ  صانَ  الذي ؼرٌؽورٌوس
 َقٌثارةِ  ؼرٌؽورٌوس مار.  الَحصٌن الُمإمنٌن ُسورُ  باسلٌوس
 ابناءُ  َونحن:  األلحان َشَجى الكنٌسةِ  فً َرَتلَ  الذي القُدسِ  الروحِ 
ٌُها إلٌكَ  َنَتَضَرع.  َصلَواِتِهما الى َنلَتِجاُ  اذ الُمقدسة الكنٌسة  أ
ً   َعوَنكَ  ُملَتمسٌنَ  الرب المسٌحُ   الِحكَمةِ  فً َفَنثُبتَ .  آثاَرُهما لَِنقَتف

ةٍ  ِبَمَحبةٍ  الَحّقة تعالٌَمُهما َوَنَتَقَبلُ  َوالَمعِرَفةِ  ٌَ ٌّةِ  َوصفاءِ  َحقٌقِ .  الن
 َوَشجعْ  الحزانى َوَعزِ .  ِبشفاَعِتِهما الَمرضى رب ٌا واشؾِ 

 واشِبع.  واألراِملَ  األٌتامَ  وارعَ  الُضعفاء َوَقوي القلوب ُمنَكسري
 الُرعاة َوَجِمل الُشبان َوَعفِؾ الشٌوخ اسند.  والجٌاع المساكٌن
 فٌها والسبلمَ  زاِهَراً  َكنٌَسِتكَ  فً األمنَ  واجعل.  اإلٌمان بؤفَضلِ 
ٌّح مالِكاً   لَكَ  َنرَفعُ  َوُهم نحنُ  لكً.  الُمإمنٌن الُموتى انفُسَ  َوَن

 ÷ ....االبدٌن ابد والى اوانٍ  وُكلَ  نَ األ والحمدَ  الُشكرَ 

 : عطرا

 ِعطرَ  َرَفْعنا إلٌكَ  َمنْ  ٌا.  الصالح والراعً األحبار َعظٌمَ  ٌا
 ومار باسلٌوس مار الجلٌلٌن الَحبَرٌن تذكارِ  فً البخورِ 

ً ؼرٌؽورٌوس  ِبجاهِ  لكً َنسؤلُكَ .  الُمرَتفَعٌن األٌمان ُبرج 
 سٌاَدِتكَ  لِِرضى َولَِتُكن.  هذا بخوِرنا راِبَحةِ  تقَبلَ  ان َصلَواِتِهما
ِتكَ  ذنوبِ  َولُِؽفرانِ  ٌَ ٌَصٌروا َرع .  ِوقاِركَ  لُِسكنى ُمقَدسة َهٌاِكلَ  لِ
تِكَ  َفُنَسِبحَ  ٌَ  ÷ ...االبدٌن ابد والى اوانٍ  وكل األن لكَ  ساجدٌنَ  ربوب
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  الدنح عٌد                          

  : ألوةا

 َوانِعمْ . األبدٌة أِلفراِحها وأِهلنا الروحٌة اعٌاِدكَ  ِبَمباِهجِ  ربنا َمِتعنا

 َوَمضاؾ السماوٌٌن ُطُؽمات معَ  لكً.  الَوفٌَرةِ  بالَخٌراتِ  علٌنا

ةِ  فً َوَنحنُ  الُمقدس ِعماِدكَ  ٌَومَ  ُنعٌدُ .  القدٌسٌن ٌَ  الَشوقِ  ؼا

 الَعوَدةَ  لَِنسَتِحقَ .  ُطهِركَ  ِبَوهجِ  َنسَتنٌرَ  ان لنا َفِهبْ .  والسرورِ 

 ÷ .....االبدٌن ابد والى فتورٍ  ببل ُنَسِبَحكَ  وهناك.  مٌراِثنا الى

 : فروميون

 للسامً التقدٌس االرُدنِ  َنهرِ  على اشَرقَ  الذي لؤلزلً التسبٌحُ 

ٌُن َرأَتهُ  َوَقد.  ِبَطبِعهِ  ُهم َولَِمَستهُ  البشر اع ٌَ  للنورِ  التهلٌلُ .  اٌِد

 ِمن المعمدان َسْمعَ  َمؤَلَ  الذي اآلب:  ُثبلثٌاً  ٌُعَرؾُ  الذي الكاِمل

 امتؤلت الذي والروح.  روِحهِ  ِمن َمؤَلهُ  الذي واألبن.  َصوِتهِ 

تِهِ  ِمن َعٌناهُ  ٌَ  ِسِرهِ  َؼورَ  ٌُسَبر ال واِحدٌ  إلَهٌ  اقانٌمَ  ثبلَثةُ .  رإ

لٌقُ  ِبهِ  الذي الصالح  ÷ .....وقت هذا فً والِوقار الَمجدُ  ٌَ

 : سدرا

 َطرٌقَ  لَنا انارَ  الذي.  الَبِهً اآلبِ  إلشراقِ  والَتعظٌمُ  الَتسبٌحُ 

.  ِبَتؤَُنِسهِ  للمذنبٌن الَقَداَسةَ  َمَنحَ  الذي.  القدوس ِبظهوِرهِ  الَحٌاةِ 

 الذي هللاِ  ابنُ .  َمَحَبتِهِ  ِبوافِرِ  األرُدنِ  َنهرِ  فً َظَهرَ  الذي الَمحجوب

ٌ دُ . ِبحلولِهِ  القُدسِ  الروحُ  إلٌَهِ  َواشارَ  بَِصوِتهِ  اآلب اعلََنهُ   القدٌرُ  الَس

رَ  الذي الوحٌد األبنُ .  ِبِعماِدهِ  َعبِدهِ  َشؤنَ  َعَظمَ  الذي ٌْ  إخَوةٌ  لَهُ  ْص

ةِ  الَبَشرِ  منْ  ٌَ .    الَخطٌَبةِ  من َوَطَهَرُهم ِبها اؼَتَسلَ  ان َبعدَ  بالَمعموِد

 ٌَسَتطٌعُ  َوَمنْ .  األزلً هللاِ  كلمةَ  ٌا ِحكَمِتكَ  َوُعمقِ  اعمالِكَ  لِِعَظمِ  ٌا

ً   ان  ٌَستطٌعُ  َمنْ  او.  جنِسنا على ِبها ُجّدتَ  التً افضالِكَ  ٌُحِص
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:  قاِبلٌن ِبانِدهاشٍ  َنصُرخُ  لِهذا. علٌنا ِبهِ  انَعمتَ  ما على ٌُكافَِبكَ  ان

 هذا الى َدَفَعْتكَ  التً األرضٌون ٌُدِرُكها ال التً الفاِبَقة لِروِحكَ  ٌا

ً   ِبَطبِعكَ  السامً وانت.  العظٌم التواُضعِ   ٌا.  ِبَجبللِكَ  والُمتعال

 اإللهُ  وانتَ  انسانٍ  من َتعَتِمدَ  ان الى قاَدّتكَ  التً للَبَشرِ  لَِمَحَبِتكَ 

 َجَعلتَ  التً ِحكَمِتكَ  لُِعْمقِ  ٌا.  َتسبٌِحكَ  عن المبلِبَكةُ  َتهَدأٌ  ال الذي

دُ   السماءُ  َتمَتلِاُ  الذي وانتَ .  َرأِسكَ  َفوقَ  ُتوَضعُ  اإلنسانِ  ٌَ

 َعَطرَناهُ  الذي البخورِ  مع َرَبنا َنسؤلُكَ  واألن:  َمجِدكَ  من واألرضُ 

.  بُخوِرنا ِبراِبَحةِ  َوَترَضى َصلََواِتنا َتقَبلَ  ان.  الحٌن هذا فً

ًُ  إشراقِكَ  منْ  ُمِشَعاً  ُنوَراً  َوَتمؤَلَنا  ِبلَهٌبِ  انفُِسنا َوَتلَهبُ .  الَبِه

.  اجساِدنا َوُتَقِدسَ  الخطٌَبةِ  ادرانِ  من َوُتَطِهَرنا.  اإللَهً روِحكَ 

 َشوَكةَ  اكِسر َوِبقُدَرِتكَ .  اوالِدنا ِبِحكَمتِكَ  َوَرب   َخبلِصنا َوُتَكِملَ 

 السٌرة ِبَقداَسةِ  َوَنخِدَمكَ  والَحقِ  بالروحِ  لَكَ  َولَنسُجدَ .  اعداِبنا

 َوقوِ  اعمالِنا بِصالِحِ  وارضَ  ُدعاِبنا واسَتِجب.  الَمبروَرةِ  األعمالِ 

 بالكمالِ  َنصونَ  ان لنا َوِهبْ .  ِبؤنفُِسنا وِثَقةً  اٌماَناً  َوِزدنا.  ُضعَفنا

 لَِموتانا صالَِحاً  ِتذكاراً  واصَنع اعَطٌَتنا الذي.  ومثالك صوَرِتكَ 

 َوُشكَراً  َمجَداً  لكَ  َولَنرَفعَ .  الََنعٌمِ  لِجنانِ  وإٌاُهم وأِهلنا.  المإمنٌن

 ÷ ....االبدٌن ابد والى اوانٍ  وكل االن القدوس ولِروِحكَ  وأِلبٌكَ 

 : عطرا

ٌُها ٌَُبِرَرنا اعَتَمدَ  الذي الربُ  أ ٌَُطِهَرنا بالماءِ  واؼَتَسلَ .  لِ  َوِبروِحهِ  لِ

ً  .  َقَدَسنا القدوس  والنورُ .  َخبلِصنا اجلِ  منْ  َظَهرَ  الذي الخفِ

  ً ٌُنٌُرنا أشَرقَ  الذي االزل ةُ  ِبراِبَحِتهِ  الذي والِعطرُ .  لِ ٌَ .  لََذَذنا الَزك

 لكً نفوِسنا ِبَتطهٌرِ  وابِهجنا ذنوِبنا ُؼفرانِ  براِبَحةِ  ربنا االنَ  َمِتعنا

 ÷ ...االبدٌن ابد والى حٌنٍ  كل فً والُشكران الَمجدِ  ذباِبحَ  لَكَ  ُنَقِدمَ 
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 المعمدان ٌوحنا مار استشهاد عٌد                

 : ألوةا

 ِتذكارَ  ُنَكِملُ  ِبقداَسةٍ  لكً.  القدوس روِحكَ  بِِسبلحِ  رب ٌا َسلِحنا

ٌّكَ   ِبَسٌؾِ  َرأَسهُ  قُِطعَ  الذي.  العاقر ابن ٌوحنا َوُمَعِمُدكَ  ساع

 ان َرَبنا فؤِعطنا.  الدنٌَبةِ  ولٌَمِتهِ  فً طبقٍ  على َوَوَضَعهُ . هٌرودس

ٌّحَ   ُتَكِملُ  َمنْ  ٌا َوُنَسِبَحكَ .   والَكراَمةِ  بالعزِ  استشَهاِدهِ  عٌدَ  ُنَز

 ÷ ...... والى اوانٍ  وكل األن.  َعظٌمٍ  ِبَمجدٍ  َوُتَشِرَفهم القدٌسٌن

 : فروميون

ٌ هُ  بالَمحاِسنِ  َجَملَ  الذي لئللَهِ  الَتمجٌدُ   بالكراماتِ  َوَعَظمَ .  ساِع

َدهُ  الَمسكوَنةِ  اقطارِ  فً َوَكَرمَ . كارَزهُ  بالعجاِببِ  َوَشَرؾَ  رسولَهُ  ٌّ  ع

 َمَهدَ  َمنْ  ِجهادَ  األَُممِ  بٌن َوَعَظمَ .  َمدٌَحهُ  الشعوبِ  بٌنَ  وأكَثرَ 

 ناموِسكَ  إِلتمامِ  خطواِتنا ربُ  ٌا َفَمِهدْ .  اَماَمهُ  الَحق   الطرٌقَ 

ٌُها َملَكوِتكَ  الى الَدعَوةِ  اكلٌلَ  لَِنسَتِحقَ  لٌقُ  بهِ  الذي الصالِحُ  أ ٌَ 

 ÷ .....وقت هذا فً والِوقارُ  الَحمدُ 

 : سدرا

ٌُها ً   الفضٌلُ  القدٌسُ  أ  فً الصاِرخُ  والصوتُ .  الجدٌد الَعهدِ  َوَنب

ٌّةِ  ٌِّدهِ  َمجًءِ  امامَ  الطرٌقَ  ُمِعّداً  الَبر ً   الَعنقودُ .  َس  الَكرَمةِ  ابنُ  الَشِه

 َفَتحَ  الذي األمٌنُ  الُمرِشدُ .  اواِنهِ  َقبلَ  الُطؽاةُ  َعَصَرهُ  الذي العاقِرِ 

 الذي الَطاِهرُ  الَمبلكُ .  السماءِ  ملكوتِ  الى الُخطاةِ  امامَ  الطرٌقَ 

ِدهِ  َولٌَمةِ  الى الدخولَ  اسَتَحقَ  َوِعَفِتهِ  ِبَصوِمهِ  ٌّ ًُ .  َس  الذي الُبستان

ً   الباِبَدةَ  األرضَ  َجَعلَ  َبةً  ٌاِنَعةً  ِثماراً  ُتعِط ٌّ  الَبَركاتِ  ُمفتاحُ .  َط

 العواقِرَ  َبهَجةَ  ٌا.  والُؽفران الَتوَبةِ  بابَ  الُخطاةِ  امامَ  َفَتحَ  الذي

 الُرُسلِ  ِمنْ  والُمختارُ  االنبٌاء َبٌنَ  والَعظٌمُ .  الَبتولٌن َوَفْخرَ 

9ٔ 



ً  .  والقدٌسٌن  الطاِهرُ  العفٌؾُ . والُمتواضعٌن الُودعاءِ  َبٌنَ  والَصفِ

 َوالَفرٌدُ  ِبَشجاَعِتهِ  َعجٌبُ ال.  الُمَتَزِهدٌن ساِبرَ  فاقَ  ِبَصوِمهِ  الذي

.  األطهار الَكَهَنةِ  ِبَمزاٌا والُمَتَحلً باألحبارِ  الشرٌؾُ .  ِبُجرأِتهِ 

ْخلُ  ان على االسِتشهادَ  َفَصلَ  الذي  َرأَسهُ  َفقُِطعَ .  َرِبهِ  ِبناموسِ  ٌَ

ٌّةٍ  لِجاِهلَةٍ  َطَبقٍ  على َوقُِدمَ   النورِ  َمناِزلِ  الى روَحهُ  وارَتَفَعتْ .  عاِت

ٌُها َفاطلُبْ .  العلوٌةَ  السماءِ  َوخدورِ  ٌِّدكَ  ِمنْ  البار أ  الَمَراِحمِ  ذي َس

 َوَتَتَوَطدُ  الَسبلمَ  ٌَسوَدها وأن الُمقدسة ِبٌَعَتهُ  ٌَصونَ  ان.  والَمَفاِخرِ 

ٌّها بٌنَ  الَمَحَبةُ  ٌَزَدِهرَ  َبن ٌُها إلٌكَ  َنَتَضرعُ  واألن * فٌها اإلٌمانُ  َو  أ

 ُترِذلَ  أال إلٌَكَ  َوطالبٌن َرحَمِتكَ  بابَ  قاصدٌنَ .  الكرٌم اإللهُ 

 ما ُكلِ  من وانقِذنا ِبَرأَفِتكَ  َتَقَبل لكن.  اماَمكَ  َرَفعناها التً َصلََواِتنا

كِسُرنا ٌَُضُرنا ٌَ .  الُمبارك العٌد هذا ِبجاهِ  الَمرَضى وافَتقِد.  َو

 بالَعزاءِ  َعلٌهم َوأنِعم.  الَحَزانى ِبلُطفِكَ  وارِمقْ  ِبالِشفاءِ  واشِملُهم

 والحروب الفِتن نارَ  واخِمدْ .  والتؤدٌب الَؽَضبِ  قُضبانَ  َعنا َوابِعد

.  الُمتخاصمٌن بٌنَ  األلَفةَ  وازَرعْ .  والبعٌدٌن القرٌبٌن َبٌنَ  وآلِؾ

 َنسَتِحقُ  َوُهم َنحنُ  لكً.  الُمإمنٌن َموتانا والَرحَمةِ  بالَصفحِ  واذُكر

 َوألبٌكَ  َوُشكَراً  َحمَداً  لَكَ  َوَنرَفعُ  الحٌنوالص األبرارِ  ِدٌارَ 

 ÷ ..... االبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  وكل األنَ  القدوس َولروِحكَ 

 : عطرا

 مار َشهٌِدكَ  ِذكرى فً إلٌَكَ  المرفوعِ  بخوِرنا ِبعطرِ  اللُهمَ  اْرضَ 

ً   َوالَزهَرةُ  الَفواحُ  الِعطرُ  َذلِكَ .  المعمدان ٌوحنا  َمنَظُرها الَشِه

ةُ  ٌَ .  الُمشٌنة اعمالِهِ  على هٌرودس َوَبخَ  الذي.  راِبَحُتها والَزِك

 ِتذكاَرهُ  ُنَكِملَ  ان لنا َوِهبْ .  َناِدَرةٍ  ِبَبسالَةٍ  الَشهاَدةِ  اكلٌلَ  َونالَ 

 فً السٌَرةِ  َوُطهرِ  الَقلبِ  ِبَنقاءِ  ُنَسِبَحكَ  وان.  َحَسَنةٍ  ِبتدابٌرٍ  المجٌد

 ÷ .....االبدٌن ابد والى َوحٌنٍ  َوقتٍ  ُكلِ 
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 اسطٌفانوس مار عٌد                   

 : ألوةا

 وافكارٍ  طاِهرٍ  َوِبَضمٌرٍ .  والَجَسدِ  الَنفسِ  ِبَنقاَوةِ  لكً نابَ رَ  نااعطِ 

ٌَّرةٍ  ٌ ةٍ  َن  مار والُمختار الُشهداءِ  ِبكرِ  ِتذكارَ  ُنعٌدُ .  َسلٌَمةٍ  َوِن

 اآلالمِ  صنوؾ احَتَملَ  اجلِكَ  من الذي البار الُمجاِهدُ .  اسطٌفانوس

لٌقُ  كما لُِنَكِرَمهُ  فؤِهلنا.  والَرجمِ  ٌّثَ  واسُكب  ٌَ .  علٌنا َرحَمتِكَ  َؼ

 األن والُشكران والَحمدَ  الَمجدَ  لَكَ  لَِنرَفعَ  األٌمن جاِنِبكَ  عن واقِمنا

 ÷ ......االبدٌن ابد والى اوانٍ  وكل

 : فروميون

 َعزِمِهم فً القدٌسٌنَ  َوُمَثِبتْ . ِجهاِدِهم فً الُشهداء لُِمَشِجعِ  الَتسبٌحُ 

نُصَرُهم.  ِسبلح امضى ٌَُقلَِدُهم لَِمنْ  التقدٌسُ  ٌَ .  اعداِبِهم على َو

.  أبٌهِ  ٌَمٌنِ  عن جالِساً  اسطٌفانوس مار الَشهٌدُ  َرآهُ لَِمنْ  الَتعظٌمُ 

 ِبعظٌمِ  َفَؽلََبُهم.  الَحقِ  اعداءِ  لُِمجاَبَهةِ  والَشَجاَعةَ  القُّوةَ  ِمنهُ  فاسَتَمدَ 

 َوَشَرؾَ .  الرفٌع الَشهاَدةِ  اكلٌلَ  لَهُ  َعَقدَ  َوَقد.  إٌماِنهِ  َوثباتِ  َصبِرهِ 

لٌقُ  بهِ  الذي الصالح.  األرِض  وعلى السماء فً َقَدَرهُ  هللاُ   الَحمدُ  ٌَ

 الشماِمَسةِ  َوَرأسُ  الُشهداء ِبكرِ  تكرٌمِ  وقتِ  هذا فً والُشكران

 ÷ .... وقتِ  وفً األِجبلء

 : سدرا

ٌُها ٌَُشِرؾَ .  قدٌسٌه ٌَُكِرمَ  َمنْ  ٌا اإلله الربُ  أ   ُمختارٌه ِتذكارَ  و

 السعٌدِ  ِذكرى أِلحٌاءِ  الٌومَ  َدَعوَتنا َمنْ  ٌا.  ُشهداِبهِ  اعٌادَ  لَ لِ جَ وٌُ 

 فً الراِسخَ  اسطٌفانوس مار الَشهٌدُ .  الِجهادِ  فً والُمَتَمٌزِ  البار

 اشِركنا ِجهاِدهِ  فً َعزَمهُ  َثَبتَ  َمنْ  ٌا.  ِعٌِدهِ  بَِمَباِهجِ  لَِنَتَمَتعَ  اإلٌمانِ 

 الؽنٌة َرحَمِتكَ  َخَزاِبنِ  ِمنْ  َنَنالَ  لكً.  َصبلِتهِ  ِبَبَركاتِ  الخطاة َنحنُ 
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 الذي السعٌد الشهٌد هذا َقَدرَ  َوُنَعِظمَ .  والخطاٌا الذنوبِ  ُؼفرانَ 

ٌّبٍ  دونَ  َنفَسهُ  َوَحفِظَ .  الَعَذابَ  اقَسى َجَسَدهُ  َتَحَملَ   هذا.  َذنبٍ  او َع

ا ُمؽَرٌات َوَرَذلَ .  فٌهِ  ِؼشَ  ال َحقاً  إٌماَناً  اْظَهرَ  الذي ٌَ  فٌها وما الُدن

 وأَحبَ . الزابل العالمِ  لِهذا ما ُكلِ  فً َوَزِهدَ .  الباِطلَ  الَمجدَ  واحَتَقرَ 

ةَ الَسرمَ  الخالِدة والحٌاة األبدٌة الَسَعاَدةَ  ٌَ  َوَتبِعَ  َشًءٍ  ُكلَ  َفَتَركَ .  ِد

 الشدابِدَ  احَتَملَ  اجلِهِ  َوِمن.  باعِتزازٍ  الناسِ  امامَ  بهِ  ُمجاِهراً  ُمَعلَِمهُ 

 الَقضاءِ  الى َوَدَخلَ  والَجلَدات اآلالم صنوؾَ  َوكاَبدَ .  والضٌقات

 َولِسان. َخَجلٍ  او َتَذُمرٍ  دونَ  الَرّجمَ  واحَتَملَ .  لٍ جَ وَ  وال ابٍ ٌّ هَ  ؼٌرِ 

قولُ  حالِهِ   ٌَسوعُ  العظٌم َوُمخلِصً َفِبَربً افَتِخرَ  ان لً كان ان:  ٌَ

َترَدد َولَم.  للعالَمِ  ُصلِْبتُ  وانا لً العالَمُ  ُصلِبَ  بِهِ  الذي.  المسٌح ٌَ 

هُ  َولَم اُِهٌنَ  لِما َتؤَو  فَزع َوَلم ُظلِمَ  لِما ٌَ  ِبَرحاَبةٍ  َبل الَرْجمِ  لُِحْكمِ  ٌَ

ٌّانوه ُذِهلَ  حتى َتَقَبلهُ  وانِشراحٍ  ةِ  من َوَتَعَجبوا َد  َوَخِجلَتْ . َصبِرهِ  ْشد 

 َمبلكٍ  َكَوجهِ  َوجَههُ  َوشاَهدوا.  َوَشجاَعِتهِ  َبؤِسهِ  قّوةِ  من الجموعُ 

ٌّدَ  َوَرأى السماءِ  الى َنَظَرهُ  َرَفعَ  حٌنَ .  ِبَهٌَبِتهِ  واخذوا  قاِبَماً  الَس

 ال:  قاِببلً   لِراجمٌهِ  الُؽفرانَ  طالَِباً .  ابٌهِ  ٌَمٌنِ  عن والبهاءِ  بالَمجدِ 

ً   من َتْنَتقِم وال.  الخطٌَبةُ  هذهِ  رب ٌا لُهم ُتقِمْ   لََفْخرٍ  وإن هُ  راِجِم

ُ فَ . المخلصٌة ِبآالِمكَ  هللا ٌا اَتَشَبهَ  ان َعظٌمٍ   كسٌده ٌتؤلم ِبَعبدٍ   لُ مَ جَ ا

َتَعَذبُ  ِبتلمٌذٍ  َواَُهان ا  الُشجاع الشهٌدُ  لِهذا َفٌا * ُمَعلِِمهِ  اجلِ  ِمنْ  ٌَ

 ِبَسٌِدهِ  اقَتَدى الذي األمٌن للَعبدِ  ٌا الَعذابِ  َمراَرةِ  ُرؼمَ .  الصاِمد

 ِبالَنصرِ  َخَتْمتَ  َمنْ  ٌا طوباكَ :  قاِبلٌن الطوبى ُنعطٌهِ  لذا.  المسٌح

ِتكَ  فُْزتَ  َمنْ  ٌا طوباك.  ِجهاَدكَ  ٌَ  تاَجْرتَ  َمنْ  ٌا.  طوباكَ  ِبُمْن

ٌُها طوباكَ .  ُمضاَعَفةٍ  ِبؤرباحٍ  َفؤَتٌتَ  بالَوَزَناتِ  سُ  أ  اٌماَنهُ  الُمَإس 

ٌُها طوباك. المسٌح َصخَرةِ  على ٌّدَ  ازدانَ  بهِ  الذي الثمٌن الِعقدُ  أ  َؼ

ٌُها طوباكَ . الُمَقَدسةَ  الكنٌسة  ِبإكلٌلِ  هاَمُتكَ  الُمَكلَلَةُ  الَنشٌطُ  العاِملُ  أ
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. ُكلِها الَخلٌَقةِ  َمؤَل  َرحَمتِكَ  َعبٌرَ  أِلنَ  َذكٌاً  بخوَراً  ٌا طوباكَ . الَظَفرِ 

 ِبكرَ  ٌا طوباكَ .  األنقٌِاءِ  الُرُسلِ   نُ دْ خِ وَ  األنبٌاءِ  ِمثالَ  ٌا طوباكَ 

 هذهِ  َمعَ  َنمَتِدُحكَ  فإَننا.  واألوفٌِاءِ  األبطالِ  اْسَعدَ  ٌا وَ  الُشهداءِ 

ٌُها لَكَ  الَسبلمُ :  قاِبلٌن الَسبلمَ  إلٌَكَ  َوُنهدي   الَتطوٌبات  مار الَشهٌدُ  أ

لٌقُ  ِبكَ  اسطٌفانوس  َكْنَزاً  ِمْنكَ  َجَعلَ  الَسبلمِ  َربُ  أِلن  .  َسبلمٍ  ُكلُ  ٌَ

ٌُها لكَ  السبلمُ .  للَسبلمِ   الفردوسَ  أِلنَ  اسطٌفانوس مار الَشهٌدُ  أ

ٌُها لَكَ  الَسبلمُ .  اإلكرامِ  ِبوافِرِ  ِبكَ  َرَحبَ   اسطٌفانوس مار الَشهٌدُ  أ

ْنَتِظُركَ  الَسماءِ  َملكوتِ  ِخْدرَ  ألنَ  .  َوَبهَجةٍ  ِؼْبَطةٍ  ِمنْ  فٌهِ  ِبما ٌَ

 األرضٌة القواتِ  َوِمنْ  الُعلى فً الَسماوٌةَ  القواتِ  ِمنْ  لَكَ  الَسبلمُ 

ٌَومِ  لَِتحَتفِلَ  احَتَشَدتْ  التً الجموع هذهِ  ِمنْ  لَكَ  الَسبلمُ .  الُعْمقِ  فً  ِب

ٌُونَ  الذٌن ِمنْ  لَكَ  الَسبلمُ . ِمٌبلِدكَ  ِتذكارِ   الَسبلمُ .  عٌَدكَ  ِبَفَرحٍ  ٌَح

ٌِّدكَ  ِمنْ  لَكَ  ٌُها واألن*  اكَرَمكَ  الذي َس  َوَربٌسُ  الَسعٌد الَشهٌدُ  أ

ٌِّدكَ  ِمنْ  اطلُبْ .  الَمجٌد الَشَماِمَسةِ   َوُؼفراَناً .  لنا َوَعوَناً  َرحَمةً  َس

.   الَعظٌم الُمَخلِِص  امامَ  ِبنا واشَفعْ .  َمآِثِمنا َعن َوَصفَحاً  لِذُنوِبنا

 لؤلطفالِ  َوَبَرَكةً .  ِبعٌِدكَ  الُمحَتفِلَ  الَجمعِ  لِهذا ِحفَظاً  واسؤلهُ 

قَبلْ .  ِبتذكاِركَ  الُمبَتِهجٌنَ  والُصبٌان ٌَ  الذٌن َوِخدمات َصلوات َول

ٌَشَتِركونَ  اشَتَركوا ٌَُطِهرَ  الشٌوخَ  ٌَعِضدَ  وان.  اكلٌلِكَ  َفَرحِ  فً َو  َو

 َوجمٌعُ  ٌَُكِرموَنكَ ,  َوَتراِتٌلِِهم ِبَمداِبِحِهم الذٌنَ  والَشماِمَسةَ  الَكَهَنةَ 

 لِِتلكَ  الربُ  َفلٌَإِهلَُهم.  ِذكراكَ  ِعطرِ  ِمنْ  للَتَبُركِ  اجَتَمُعوا الذٌنَ 

ًْ  َولِساِبرِ  َلكَ  الَمحفوَظةِ  واألفراحُ ,  ِبها الَموُعودِ  التطوٌبات  صاِنِع

ْمَنَحُهم.  اإللَهٌةِ  َمشٌَبِتكَ  ٌَ  إخَوِتكَ .  القدٌسٌن ُزمرةِ  معَ  الَبهَجةَ  َول

ْجَعلَ  ٌَ  لَهُ  َنرَفعُ  َوُهم نحنُ  لكً.  الراِحلٌن أِلمواِتنا تاَمةً  راَحةً  َول

 القدٌسٌن ُمَكِملُ  القدوس َولِروِحهِ  الُمبارك َوأِلبٌهِ  والُشكران الَمجدَ 

 ÷ .......االبدٌن دِ اب والى اوانٍ  َوُكلَ  األنَ 
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  : عطرا

 الُشهداء ِبكرِ  ِتذكارِ  ٌومِ  فً َقَربَناهُ  الذي الذكً البخور رب ٌا تقبل

 لََدٌكَ  َمقبواَلً  قُرباَناً  َصارَ  الذي.  اسطٌفانوس مار الُمجاِهدٌن وأولُ 

 وامَنحنا.  ِطلباِتنا الى ِبلُطفِكَ  واْصػِ .  َصلََواِتنا الى َواسَتِجبْ 

 ُكلِ  فً َوَحمَداً  َمجَداً  لَكَ  َفَنرَفعُ  اآلثامِ  عن والَصفحِ  الذنوب ُؼفرانَ 

     ÷...........     االبدٌن ابدِ  والى حٌنٍ 
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 والسنابل الزروع لبركة العذراء تذكار

  : ألوةا

ٌُها  الَحقلِ  فً ذاَتكَ  َزَرْعتَ  َمنْ  ٌا. الَحقَ  هللا َكلَِمةَ  ٌا إلََهنا الَمسٌحُ  أ

 للَبَشرِ  قوَتاً  َوِصْرتَ . الطاِهَرةِ  األحشاءِ  فً َنَمتْ  َوَكُسنُبلَةٍ .  البتولً

 ُنَمِجدُ  َعِذَبةٍ  َوِبَنَؽماتٍ  طاِهرٍ  َوَضمٌرٍ .  كاِملٍ  ِبَفَرحٍ  لكً أِهلنا

ِتكَ  ٌَ  ألبناءِ  َشفاَعِتها طالبٌنَ  الُمباَركة والَِدِتكَ  ذكرى فً.  ربوِب

 ÷ .......االبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  وُكلَ  األنَ .  الُمَقَدَسةِ  البٌَعةِ 

 : فروميون

ٌَصٌرَ  البتولً الَحقلِ  فً َوَنَبتَ  ُزِرعَ  الذي للزارعِ  التسبٌحُ   َمؤَكبَلً  لِ

اً  ٌَ نُبتَ  ان شاءَ  للذي التعظٌمُ .  للعالَمِ  روح قلََعهُ  الزٌوانِ  بٌنَ  ٌَ ٌَ  لِ

  ً ٌَُنقِ ٌَجَمعُ .  الُمباَرك َحقلَهُ  ِمنهُ  َو .   الروحٌةِ  األهراءِ  فً الِحنَطةَ  َو

ٌَّدةُ  العذراءُ  اَُمَنا َوالَِدِتهِ  عٌدِ  فً َنَتَضَرعُ  إلٌهِ  الذي ذلِكَ  . الَخبلبِقِ  َس

ٌُنقَِذنا ٌَخِزُنَنا.  ُتطَفا ال التً النارِ  لَهٌبِ  من لِ ةٍ  َكِحنَطةٍ  َو ٌَ  فً َنقِ

 هذا فً والَثناءُ  الُسبحُ  ٌلٌق به الذي الصالح.  السماوٌة َمخاِزِنهِ 

 ÷ ....وقت

 : سدرا

ٌُها لَكَ  الَمجدُ   ٌا.  الُمْدَرك ؼٌرَ  األزلً هللاِ  َكلَِمةَ  ٌا.  إلََهنا الَمسٌحُ  أ

ةُ  والَمَحَبةُ .  َتْذُبلْ  ال التً الخٌراتِ  ُسنُبلَةَ  ٌَ  ُتفنى ال التً الَحقٌقِ

ةِ  َعَطشَ  لُِتروي   َنَزلتَ  َمنْ  ٌا.  ٌَخٌب ال الذي والَرَجاءُ  ٌَ  الَبَشر

ٌَةً  صالَِحةً  ارضاً  لَكَ  َفاخَترتَ .  الَحٌاةِ  َكلَِمةِ  الى الظمؤى  هً َنقِ

ٌّدةُ   ُخبَزاً  َوَولََدتكَ  َسماوي َكَطلٍ  َقِبلَْتكَ  التً,  َمرٌم الَعذراء الَس

ٌّاً  َماءً  َشَرَبْتنا التً الُمباَرَكةُ  الَكرَمةُ  هذهِ .  للَحٌاةِ   َوَوَهَبْتكَ .  َح

اً  َعنقوَداً  للَخلٌَقةِ  ٌَ  طوباك:  قاِبلٌن وابِتهاجٍ  ِبَفَرحٍ  ُنَطِوُبها لِذلِكَ .  َشِه

ُتها طوباكِ .  الُمخلص هللا َكلَِمةَ  َولَّدتِ  َمنْ  ٌا ٌَ  الُمباَركة األرضُ  أ

ُتها طوباكِ .  السماِوي   الَطل   َقِبلَةْ  التً ٌَ  َولََدتْ  التً الطاِهَرةُ  أ
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 ابِنكَ  ِبواِسَطةِ  َمنْ  ٌا الَعَذارى اءَ َبه ٌا طوباكِ .  القدٌسٌن ُمقِدسْ 

 ُمباَركاً  َحْقبلً  ٌا طوباكِ .  والَحَسكِ  الَشوكِ  ارِض  ِمنْ  اللَعَنةُ  زالَتْ 

ةَ  الُسنُبلَةَ  َفؤنَبَتتْ .  السماء َسَقّتها َعِطشى وارضاً  ٌَ  طوباكِ .  السماِو

 لها َقَدْمِتهِ  الذي الُخبزِ  ِمنْ  َشِبَعةْ  قد ُكلَها الخلٌَقةَ  نَ فإ اً كبارَ مُ  َحقبلً  ٌا

ةِ  نورَ  ٌا طوباكِ  ٌَ  الَمسكوَنةِ  فؤضاءَ  النورَ  اشَرقَ  ِمنكِ  َمنْ  ٌا الَبَشر

ُتها طوباكِ .  ِبؤسِرها ٌَ  الحٌاةِ  ُؼصنَ  ِمنها اٌَنعَ  التً الَكرَمةُ  أ

 الى اآلباءَ  َفعادَ  الَجَنةِ  بابَ  َفَتحَ  ِبكِ  َمنْ  ٌا طوباكِ .  للماِبتٌن

ٌِّدِهم َولَّدتِ  أِلَنكِ  العلوٌون الطوبى ٌُعطً لكِ .  القدٌم ِمٌراِثِهم  َس

ٌَُطِوَبكِ   َنسؤلُكَ  هذا اجلِ  َوِمنْ :  ُمَخلَِصُهم َولَّدتِ  أِلَنكِ  األرضٌٌن َو

ٌُها  ُتَإِهَلنا ان بالَجَسدِ  العذراءِ  ِمن ولِّدتَ  َمنْ  ٌا.  إلََهنا الَمسٌحُ  أ

 ِمنْ  الؽبللِ  َوساِبرِ  للزروعِ  ةً صٌانَ .  ِذكراها بالُطهرِ  لُِنَكِملَ 

 من واجساِدنا انفُِسنا ِبَشفاَعِتها رب ٌا َفُصنْ .  واآلفات األضرارِ 

 الَشدابِدِ  َوهولِ  الخطاٌا َقبحِ  َوِمن.  والَتَجاِربِ  الِمَحنِ  صنوؾِ 

ٌِدِ  ِمن َوَنِجنا.  األمراض َوَفَداَحةِ  .  األردٌاء والناسِ  األَثَمةِ  َمكا

ةِ  الَضَرَباتِ  ومن ٌَ  َوُنَكِرمَ .  فتورٍ  ِبَؽٌرِ  َوُنَعِظَمكَ  ُنَسبَِحكَ  َكٌما القاِس

ةٍ  ِبتراتٌلٍ  الُمباَركة والَِدِتكَ  ٌَ .  والدهورِ  السنٌنِ  َمرِ  على روِح

 ُصحَبة السماوي ملكوِتكَ  الى َمعها للدخولِ  وامواِتنا وأِهلنا

 ÷ ..االبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  وكل األن َفُنَسِبَحكَ .  والقدٌسٌن األبرارِ 

 : عطرا

ٌُها  بٌنَ  َوَنَبتَ  ِبَعَجبٍ  البتول َحقلِ  فً َنَبتَ  الذي السماوي الُسنُبلُ  أ
 الَحٌاةَ  فؤعطى.  ِباختٌاِرهِ  الُجلُجلَةِ  فوقَ  َوُحِصدَ .  ِبَمشٌَبِتهِ  الزٌوانِ 
 ِبِنعَمتِكَ  رب ٌا باِرك.  الَتؤدٌبِ  قُضبانِ  ِمن إٌاها ُمنقَِذاً  للخلٌَقةِ 

 عنها ُمبِعَداً .  عبٌِدكَ  وحقولَ  زروعَ ,  العذراء اُِمكَ  َوِبَصلواتِ 
 والفُقراء الزارعونَ  ٌَُمِجُدكَ  لكٌما.  والَضَرباتِ  اآلفاتِ  صنوؾَ 

 ÷ .....االبدٌن ابدِ  والى حٌنٍ  ُكلِ  فً والِمعَوزٌن
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 ) شمعون الشٌخ ( للهٌكل ٌسوع الطفل تقدٌم عٌد           

 : ألوةا

ٌُها لناهِ أ ةٍ  ِبؤعمالٍ  قلوِبنا هٌاِكلَ  لُِنَزٌنَ  اإلله الربُ  أ ٌَ ٌَةٍ  روِح . َمرِض

 َكٌما َمشٌَبِتكَ  ِبها ُتَسر   التً.  البهٌة الِعَفةِ  ِبؤكالٌلِ  انفُِسنا َوُنَتِوجُ 

 َوبَِقداَسةٍ .  َمَحَبِتكَ  اعماقنا فً َوَتسَتقِرُ .  الفضاِبلِ  َبرٌقُ  فٌنا ٌتؤلأل

 ÷...االبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  وكل األن َوَتبرٌِرنا َخبلِصنا ِبعٌدِ  َنبَتِهجُ 

 : فروميون

األزلً الفابُِق ِبَطبِعِه . الذي َظَهَر بٌن الَبَشِر  هللاِ  ةِ مَ لِ كَ لِ  سبٌحُ التَ 

ِبإراَدِتِه . الَحمُد لَِقدٌِم األٌاِم الذي َولََدُته الَعذراُء فً آِخِر األزماِن . 

ِبإشاَرِتِه َحَمَل كاَفة الَمخلوقات . َوَقد ُحِمَل على ِذراِع الَتعظٌُم لَِمْن 

ٌٍّخ َجلٌٍل . الُشكُر لَِربٌِس األحباِر الذي َقَدَمُه سمعان الشٌخ فً  َش

الَهٌَكِل . الَحمُد لَِمْن قُِدَم قُرباناً َوَهَو قاِبُل الَذباِبِح والقرابٌن . 

ِبذاِتِه . الصالح الذي بِه  السجوُد لِواضِع الَشرٌَعِة َوَقد َخَضَع لها

لٌُق الَحمُد والُشكران فً هذا وقت ...... ٌَ ÷  

 : سذسا

ٌُها الرُب السامً عن اإلدراِك والُمساوي أِلبٌِه بالَطبِع والَجوَهِر.  أ

ٌا َمْن ال ُتقاُس َمَحَبُتَك للَبَشِر وال ُتَحد . َوَقد شاءت إراَدِتَك أن 

َتنِزَل الى ارِضِهم َوَتَتِخَذ َطبٌَعتِهم َوِمِن َسقَطِتِهم َتنُصَرُهم . وفً 

ِة ِبَحَسِب ِمثِل هذا الٌوم َصِعدَت الى الَهٌكَ  ٌَ ِل لُِتَقِدَم قُرباَن الباكوِر

ٌَُقَدَم عن ُكِل َذَكٍر فاِتُح َرْحٍم  َشرٌَعِتَك اإللهٌة , التً َقَضْت ِبؤَن 

ماٍم . َفؤكَملَت الناموس وانَت واِضَعُه  ٌَ ماٍم او َفرَخى  ٌَ َزوِج 

ٌخ َوَقَرْبَت القُربان وانَت قاِبلَُه . وفً الَهٌَكِل اقَتَبلَك سمعان الشَ 

ٌَرى الموُت َقبَل ان  ً  إلٌَِه مْن الروِح ِبؤن ال  البار . الذي اوِح

ٌَراَك . َفاشَتدت ِذراعاهُ فً ِتلَك اللحظات َوَحَملََك َعلٌَِهما َوَسَبَح 
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هللاَ ساِببَلً ان ُتطلَِقُه ِبَسبلٍم قاِببلً : األن اطلِْق َعبَدَك ٌا سٌد ِبَحَسِب 

ً  قد ابَصَرتا َخبلِصَك الذي اعَدّدَتُه للشعوِب َقولَِك ِبَسبلٍم ,أِلَن َعٌ َن

قاِطَبًة . َفؤنَت هو النور الذي اسُتعلَِن لؤلَُمِم . انَت هو ابن هللاِ 

ٌَعقوب  األزلً الذي َتَرجوَك َقباِبَل األرِض . انت هو الذي َرآَك 

ٌَروا  فً َبٌِت اٌل قاِبَماً فً السماِء . انت الذي اشَتهى األبرار ان 

وَمَك فرأوا وابَتَهجوا َوَمَجدوا هللاَ . انت الذي َرآَك ِحزقٌال النبً ٌَ 

ِشبَه ابِن انساٍن َجالِساً على َمرَكَبِة الكاروبٌم . ودانٌال اشاَر إلٌََك 

ِد انساٍن . َفؤنَت هو ُمَكِمُل جمٌِع  ٌَ بالَحَجِر الذي اقُتِطَع ِمْن ؼٌِر 

ٌَوِم واألن َنبَتِهُل إلَ  *الرموِز َواألمثاِل  ٌُها الَمسٌُح إلََهنا فً  ٌَك أ

دخِولَِك الى الَهٌَكِل . طالبٌَن ان ُتَإِهلَنا لُِنَقِدَم لََك َذبٌَحَة انًفِسنا 

واجساِدنا . َفَنكوُن لََك َذبٌَحًة طاِهَرًة َوقُرباَناً َمقبواَلً ال ُتَشِوَبُه 

ألمَن الكاِمَل والَسبلَم شاِبَبًة . وال ُتَدنَِسُه َخطٌَبًة وامَنحَنا ِبِنعَمِتَك ا

ِة . َرَبنا واشفً اوجاَعنا واسِند شٌوَخنا  ٌَ الَداِبَم والراَحِة الَحقٌقِ

َوَعفِؾ َشباِبنا واعَتِن باألراِمِل , وارعى الُمَشَردٌَن واألٌتام اطلِْق 

الَمؤسورٌَن وافِرج عن الَمكروبٌن . وارَفْع َعّنا َؼوَر الظالمٌن 

فً قلوِب الُواّلِة الحاكمٌن .واؼفِر خطاٌانا  وازَرع الَعطَؾ والَعدلَ 

واصَفح عن ذنوِب َموتانا لَِكً َنحُن َوُهم َنرَفُع لََك َحمَداً َوُشكَراً 

 ÷ َوأِلبٌَك َولِروِحَك القدوس األَن َوُكَل اواٍن والى ابد ...

 :  عطشا

َمَل ٌا َعظٌَم األحباِر السماوي الذي َصِعَد الى الَهٌَكِل . َواك
الناموَس ِبَتقدٌِمِه القُربان وهو واِضُع الناموس وقاِبَل القرابٌن . 
ِتَك .  ٌَ َوَنسؤلَُك ٌا رب ان َتمَنح فً هذا العٌد الُؽفراَن الكاِمَل لَِرِع
تَِك َوَتفٌُض علٌنا من  ٌَ َوَتقَبَل بخوِر َعبٌِدَك الَمرفوِع لِِرضى ربوِب

َنَك انَت هو إلََهنا َوَرجاُء َحٌاِتنا ِؼنى َبَركاتَِك َوَوفِر َمواِهِبَك أِل 
 ÷ لُِنَسِبَحَك فً ُكِل حٌٍن والى ابِد األبدٌن....

ٔٓٓ



 عٌد مار اغناطٌوس النورانً 

 : ألوةا

اقِْم اللُهَم ُبنٌاَننا على اساِس الُرُسِل األطهار . والُشهداء القدٌسٌن 

َحواِسنا الظاِهرة  األبرار . والَمبلفَِنِة الُمسَتقٌمٌن الرأي . َوُصنْ 

اِكلَِك الُمَقَدَسِة .  ٌَ د الَموت تطاُل َه ٌَ والَخفٌَة من الَفساِد . وال َتَدْع 

َدٌَك . َوَتفٌُض َمراِحِمَك على  ٌَ ٌا َمْن ُتَكِرُم صوَرِتَك َوَعَمُل 

 ÷ َخلٌَقِتَك َرَبنا َوإلََهنا والى ابِد االبدٌن....

 : فشميون

لُِمَعلمً َكنٌَسِتِه . الَتقدٌُس للراعً الصالح  الَتسبٌُح لِماِنِح الِحكَمةِ 

ٌَرَعوا ِخراَفُه فً مروِج  ٌَُزِوُد الُرعاَة بالِنعَمِة والَمعِرَفِة لِ الذي 

اإلٌمان الخضراء . الَتعظٌُم لِِعلَِة ُكِل ما فً الَسماِء َوما على 

ِتِه على اآلباِء القدٌسٌن . َفَسلَ  ٌَ طوهُ االرِض . الذي َسلََط َنوُر ازلَ

ِبَدوِرِهم على ابناِء البٌَعِة الُمَقَدَسِة . َوصانوا فٌِهم اإلٌماَن الُمبٌن . 

لٌُق الَحمُد والُشكران فً هذا وقت..... ٌَ  ÷ الصالِح الذي بِه 

 : سذسا

ٌَّك  ِة . فً ٌوِم ِتذكاِر َصفِ  ٌ ٍة َوصفاِء الِن ٌَ ُنَسِبُحَك َرَبنا ِبقلوٍب َنق

ٍة ُنعٌُد  ٌَ القدٌس البار مار اؼناطٌوس النورانً . َوِبَمزامٌٍر روِح

ٌَوَم ِتذكاِرِه عاقِدٌَن لُه اكلٌَل الَمدٌِح قابلٌن : طوباَك ٌا ابانا 

دِهَشِة . ٌا َمْن ذاَعْت الَمؽبوط مار اؼناطٌوس ذو الَمَحاِسِن المُ 

ِبشاَرةُ ِكراَزِتِه فً الَمسكوَنِة ُكلِها . َوَسِمَع َصوَت َتعظٌِمَك فً 

تِِك  ٌَ اَ بالَفضاِبِل والَحرٌُص على َرِع  ٌ العالَِم قاِطَبًة . طوباَك ٌا ؼن

د الَعَبِث  ٌَ ِمدوا  ٌَ والساِهُر على َودٌَعِتَك . َفلَم َتَدْع العاِبثٌَن ان 

إلٌَِه . طوباَك ٌا ابانا الَمؽبوط مار اؼناطٌوس ٌا َمْن  والَفسادِ 

ٌِّدَك بذوِر اإلٌمان . واسَتؤَصْلَت ِمنُه الَحَسَك  ألَقٌَت فً َحقِل َس

ٔٓٔ



َبٍة . طوباَك ٌا ابانا الَمؽبوط  ٌّ والِزٌواَن . َفؤتى ِبِثماٍر ُمضاَعَفٍة َط

ٌِّدَك وانَكرَت ذاتِ  َك. طوباَك مار اؼناطٌوس ألَنَك َحِملَت صلٌَب َس

ً  بالَمَكاِرِم مار اؼناطٌوس. ٌا َنجَماً الِمَعاً فً َسماِء ِبٌَعِة  ٌُها الَؽن أ

الَملِِك العظٌم . طوباَك ٌا ابانا الَمؽبوط مار اؼناطٌوس أِلَنَك 

ِصرَت لإلَإًة َكثٌَرة الَثَمِن فً تاِج البٌَعِة الُمَقَدَسِة . طوباَك ٌا أَبا 

ِهُبُه لََك الَمحاِسِن مار اؼناطٌو ٌَ س أِلَنَك فُّزَت ِبإكلٌِل الَظَفِر الذي 

ٌُها الطوباوي مار اؼناطٌوس أِلَنَك  الرُب الدٌاُن العاِدل . طوباَك أ

ِة . َوَسَكَنْت فً  ٌَ ًة على َجدَوِل مٌاِه الَمعمود ٌَ ًة عالِ َؼَرْسَت ِسرو 

ٌُها الطوباوي مار  ِظبللَِك َحماَمة الروِح القُُدِس . طوباَك أ

لَتِجُا الُمَعَذبون  ٌَ اً , إلٌَِه  ٌَ اؼناطٌوس َفَقد ِصْرَت ُبرَجاً عال

واألن َنَتَضَرُع إلٌََك ٌا إلََهنا الَعلً . َوَنطلُب إلٌََك  *َوالَمكروبون 

ِبَشفاَعِة هذا القدٌس الجلٌل . ان ُتباِرْك َجمٌِعنا َوَتصوْن انفُِسنا . 

. َولَم ُنهِمْل َتكرٌَم َمْن َكَرموَك.  َوال َتنسانا ألَنَنا لَم َنَنسى ُمختارٌكَ 

ِتَك . واكثِْر َؼبلِتِهم وابِعد  ٌَ مٌَنك َوَباِرْك ِخراَؾ َرِع ٌَ َبل ابسط 

َعنُهم َضَرباُت الَؽَضِب والَتؤدٌِب . َرَبنا وارَفْع َشؤَن َكنٌَستَِك 

تَِك . واسِكْن الراقِدٌَن ِمنُهم فً ِظبلِل  ٌَ ٌِّن ِرعا وارِمْق َبنٌها ِبَع

قُدِسَك . لكً َنحُن َوُهم َنرَفُع لََك َحمَداً َوُشكَراً األَن وُكَل اواٍن 

 ÷ والى ابِد االبدٌن..

 : عطشا

ٌُها الَرُب اإلله . مالُِا الَسَماِء واألرض ِمْن طٌِب راِبَحِتِه . امؤَلنا  أ
ِمْن طٌِب عذوَبِتَك َوِعطُر راِبَحِتَك . َوَصَفاُء ُحبَِك فً هذا الٌوِم 
الُمباَرك , الذي فٌِه َنحَتفُِل بِِتذكاِر َشهٌِدَك البطرٌرك األنطاكً 
مار اؼناطٌوس النورانً . الذي اخَترَتُه منُذ طفولَِتِه لِِخدَمِة 

ٌ ًة مُ  صَطفاًة ُمَقَدَسًة البَِقًة إنجٌلَِك . َوِهْب لَنا ان َنَكوَن لََك آِن
 ÷لُِسكناَك. لَِنحَمَدَك فً ُكِل حٌٍن والى ابِد االبدٌن... 

ٕٔٓ



 شهٌد االربعٌن عٌد                        

 : ألوةا

 ةٍ نٌَ بُ  . برارهداء األربعٌن األالشُ  قدٌسٌكَ  ذكارَ تِ  لَ مِ كَ نُ نا لِ بَ لنا رَ هِ أ

 لِ هم من كُ لباتِ طِ نجو بِ نَ فَ  قٍ صادِ  ٌمانٍ . وإ ةٍ رَ تواتِ مُ  وصلواتٍ  ةٍ ٌَ صافِ 

 األٌمانِ م بِ هِ بِ  ي  دِ قتَ لنا ان نَ  بْ هِ . وَ  اً دَ سَ جَ وَ  اً فسَ نا نَ رُ ضِ ما ٌَ 

 ةِ ٌرَ حَ بُ  لَ داخِ  لوهُ مَ . كما احتَ  صابرٌن وعلى الضٌقِ  لحٌنَ سَ تَ مُ 

 لَ وكُ  نَ . األ اً كرَ شُ وَ  اً مدَ حَ  كَ لَ  عَ رفَ نَ م لِ هُ عَ رنا مَ . واحضِ  سطٌةبَ سَ 

 ÷االبدٌن..  والى ابدِ  اوانٍ 

 : فشميون

 رَ فَ ظَ . وَ  مهِ هادِ فً جِ  القدٌسٌنَ  رَ المسٌح الذي َنصَ  دِ ٌّ للسَ  مجٌدُ التَ 
 عَ فَ رَ  نْ مَ لِ  عظٌمُ . التَ  م وجلدهمهِ برِ صَ ربعٌن لِ األ هداءِ للشُ  كالٌلَ األ
 لَ مَ احتَ  هِ اجلِ  نْ الذي مِ  بِ للرَ  السجودُ . م هُ ذكارَ تِ  مَ ظَ عَ م وَ هُ نَ ؤشَ 
.  والضٌقات دِ ابِ دَ الشَ  صنوؾُ وَ  لٌدُ والجَ  ردُ ربعٌن البَ األ هداءَ الشُ 
ً   ولُ قَ  مَ م تَ فٌهِ وَ  نا. جتَ اخرَ  صبِ الى الخَ  مَ ثُ  اءَ والمَ  لنا النارَ خَ : دَ  النب

. عن اآلثامِ  اً فحَ صَ وَ  للذنوبِ  اً فرانَ ؼُ  كَ ذكارِ تِ  ومِ رب فً ٌَ  حنا ٌافامنَ 
 ÷..... بِه ٌلٌُق التعظٌُم فً هذا وقت ها الصالح الذيٌُ أ كَ دَ حمَ نَ لِ 

 :سذسا

م هِ اسمابِ  مَ ظَ نَ . وَ  براراأل هِ هدابِ شُ  ذكارَ تِ  مَ ظَ الذي عَ  هللاِ  ةِ مَ لِ كَ لِ  مدُ الحَ 

 ومِ ٌَ بِ  لُ فِ حتَ نَ  رٍ خَ فَ بِ  الذٌنَ  كَ بِ . اولَ  خٌارالصالحٌن األ لِ فً سجِ 

 قواتِ  عَ مَ . وَ  مهِ صبلتِ نا بِ لباتِ بل طِ قَ تَ ٌَ لِ , الى الرب  هلٌنَ بتَ م مُ هِ ذكارِ تِ 

ربعٌن التً هداء األالشُ  هإالءِ  ةِ اعَ جَ شَ : ٌا لِ  قابلٌن ؾُ هتِ نَ  السماءِ 

كانوا فَ  هِ عٌدِ وَ وَ  هِ هدٌدِ من تَ  ةْ رَ خِ سَ وَ . ثٌم الباؼً األ كَ لِ المَ  تْ خَ بَ وَ 

 المٌاهِ  على جداولِ  ةْ سَ رِ ؼُ  ةٌ قَ باسِ  م اشجارٌ هُ ؤنَ كَ وَ  ةِ ٌرَ حَ م فً البُ هُ وَ 

 مهُ اوراقَ  رَ نثُ م او ان تَ هُ عَ عزِ زَ العاتً ان تُ  عَ كن زوابِ مَ تَ م تَ لَ . فَ  ةِ ٌ  الحَ 

 اً عنقود عونَ . اربَ  مهِ فً اعماقِ  ةً ؽروسَ ت مَ م كانَ هُ دُ ٌّ سَ  ةَ بَ حَ مَ  نَ أل

ٖٔٓ



 . اربعونَ  هاتِ مرَ ٌب خَ طبِ  ةُ نٌسَ الكَ  والَتَذتْ  بِ الرَ  ةِ رمَ فً كَ  تْ جَ ضِ نَ 

َرِة راحَ ها بِ مٌاهُ  تْ نَ كَ سَ وَ  مهِ تِ بَ حَ مَ  نارَ  امامَ  ةِ ٌرَ حَ البُ  جلٌدُ  ذابَ  اً هٌدَ شَ 

 نْ الوا مِ نَ فَ  , ناتزَ الوَ  احَ بَ رفوا اضاعَ  اً رَ تاجِ  عونَ اربَ . م هِ ٌمانِ إ

 لبِ على قَ  رْ خطِ م ٌَ لَ وَ .  اذنٌ  هِ ع بِ سمَ تَ  مْ لَ وَ  ٌنٌ عَ  هُ رَ م تَ م ما لَ هِ دِ ٌّ سَ 

 تْ فؤروَ ,  ةِ نٌسَ الكَ  اءِ فً ارجَ  تْ رَ جَ  اً اقَ فّ دَ  اً هرَ نَ  عونَ . اربَ  رٍ شَ بَ 

هداء ها الشُ ٌُ م أ: طوباكُ  م قابلٌنهُ طَ ؽبِ هذا نَ . ولِ  طاشنٌها العِ بَ  لَ ٌلؼَ 

 نَ م أِل . طوباكُ  ةِ دٌَ بَ األ ةِ ادَ عَ والسَ  النورِ  نِ م الى اماكِ عاكُ م دَ كُ دَ ٌّ سَ  نَ أِل 

 ةنٌسالكَ  ابناءُ  حنُ نَ وَ  *م كراكُ ذِ  ومِ فً ٌَ  جُ هِ بتَ تَ  ماءِ السَ  ةَ كَ بلبِ مَ 

الذي  بِ الى الرَ  طلبُ نَ وَ  مْ كُ رِ ابِ خَ ذَ لِ  كرٌمِ التَ  بَ اجِ وَ  مُ دِ قَ سة نُ دَ قَ المُ 

 ؾِ اُ . وَ  نا اللعٌندوِ م عَ هِ واتِ لَ صَ بِ  رْ قهِ رب أ : ٌا م قابلٌنَ فاكُ اصطَ 

اٌانا طَ ر خَ . واؼفِ  نْ تَ ع الفِ واقمَ  الحروبَ  دْ وابعِ  بٌنَ بِ كتَ ى والمُ رضَ المَ 

 . مهِ ٌدِ عِ  جاهِ الظالمٌن بِ  نْ نا مِ جِ نَ نا وَ اوزارِ  نْ لنا مِ واؼسِ . م هِ تِ فاعَ شَ بِ 

 . وارعَ  نٌنالواهِ  الشٌوخَ  دْ . واسنِ  اكٌنَ سَ والمَ  قراءَ الفُ  عْ نا واشبِ بَ رَ 

نا ومِ صَ بِ  ضَ رْ . وا ىظَ قِ الٌَ  كَ ٌنِ عَ م بِ سهُ بان واحرِ والشُ  طفالَ األ

 كوتِ لَ مَ  فً. وَ  ناٌعقوب امواتِ وَ  قَ واسحَ  ابراهٌمَ  عَ ح مَ ٌّ نَ نا وَ بلتِ صَ وَ 

. لكً  مسهُ ٌمن اجلِ األ كَ بِ عن جانِ  ةِ ٌامَ القِ  ومِ . وفً ٌَ  مهُ باتكِ  ماءِ السَ 

َن القدوس األ كروحِ لِ وَ  ألبٌكَ وَ  عظٌمَ والتَ  كرَ الشُ  كَ لَ  عُ رفَ م نَ هُ وَ  حنُ نَ 

 ÷َوُكَل اواٍن والى ابِد األبدٌن.. 

 : عطشا

ٌَذًة اسَتنَشَقها الُشَهَداُء ذلَ  ةً حَ ابِ رَ وَ  اً بَ ٌّ طَ  اً . ٌا بخورَ  لهاإل ها الربُ ٌُ أ
 لٌدَ والجَ  ردَ لوا البَ مَ واحتَ  ةً بَ حَ مَ وَ  ةً اعَ جَ م شَ هُ نفوسَ  تْ األربعون فامَتؤَل 

بل قَ تَ . فَ  لهًاإل كَ بللِ جَ فٌسة لِ داٌا نَ م هَ هِ واتِ موا ذَ دَ قَ . وَ  عجٌب برٍ صَ بِ 
 ةِ ظوَ لنا للحَ هِ وأ . مهِ ذكارِ تِ  فً ٌومِ  كَ لَ  عناهُ فَ نا الذي رَ خورَ ب بُ رَ  ٌا
.  النورِ  ابناءُ  كَ تِ شٌبَ عً مَ انِ صَ لِ  ةِ حفوظَ المَ  طوٌباتِ م بالتَ هُ عَ مَ 
 ÷..  بدٌناأل والى ابدِ  حٌنٍ  لِ فً كُ وَ  نَ األ كَ حَ بِ سَ نُ لِ 

ٔٓٗ



 عٌد مار افرام السرٌانً                          
صة عن حساٌات البطرٌرك افرام برصوم                ( )ملخ 

 : ألوةا

ٌ َك الُمختار َملفاُن بٌَعِتَك القدٌس  اً ِبعٌِد َصِف ٌَ أِهلنا َرَبنا لَِنحَتِفَل احِتفاالً روح
الناِسْك مار افرام السرٌانً . واشِمْل َكنٌَسِتَك الُمقدسة ِبؤسِرها ِبصوالِِح َدَعَواتِِه 

ِؽبَطٍة َوَسبلٍم على . ُمفٌضاً علٌها االِءَك َوَبَركاِتَك الَعمٌَمِة . لكً نواِظب بِ 
لٌُق الَحمُد والَتسبٌُح  ٌَ َتبجٌِل قدٌسٌك . ٌا َمْن ِبِه َوحَدهُ َوِبؤبٌِه َوروِحِه القدوس 

 ÷ األَن َوُكَل اواٍن والى ابِد األبدٌن..

 : فشميون

ٌ ٍة . َواقاَم فً َكنٌَستِهِ  َرٍة َبه  ٌ  الَحمُد هلِل الذي اطلََع فً َسماِء بٌَعِتِه كواِكَب َن
اَراً .  ٌَ تِِه احباَراً اطهاراً َوَمبلِفَنًة اخ ٌَ ٍة . واصَطفى ِمْن َرِع ٌَ َعواِمٌَد َراِسَخٍة َقو
َنُهم ِبَموِهَبِة الِعْلِم َوَقلََدُهم  ٌَ ٍة . َوَز ٌَ ٍة َوقلوٍب َنِق ٌَ ٌَّرٍة َوِبنفوٍس صاف َزُهم ِبعقوٍل َن ٌَ َوَم

َسِة َسٌَرٍة صالَِحٍة . َوَنَوروا الُمإِمنٌَن َموِهَبَة الَتعلٌِم الُمسَتقٌم . َفساروا بالَكنٌ
َرًة . إٌاهُ َنحَمُد فً ٌوِم  ٌَ ًة َوَخط ٌَ َتنوٌَراً . َوحازوا من َدَرجاِت الُعلى ُرَتَباً عالِ

ِه مار افرام الَملفان فً هذا وقتِ   ٌ  ÷.... ِتذكاِر َصِف

 : سذسا

.  ناءمَ األُ  هِ بٌدِ على عَ  سٌحُ ها المَ ؽَ التً اسبَ  مَ عَ ؾ النِ صِ ان ٌَ  طٌعُ ستَ من ٌَ 

كوا سَ مَ تَ . وَ  تٌنمَ  بلٍ حَ بِ  هِ تِ بَ حَ مَ كوا بِ سَ مَ تَ بٌن وَ المُ  هِ دٌنِ موا بِ صَ الذٌن اعتَ 

نا قدٌسِ  ظٌرَ . نَ  بٌنمُ  وطٌدٍ  جاءٍ رَ وَ  قٍ صادِ  إٌمانٍ بِ  فاتِ صطَ المُ  هِ تِ ٌعَ بِ  قِ حَ بِ 

ًّ الصَ   دَ هِ زَ وَ  هِ فسِ نَ بِ  رَ فَ . هذا الذي كَ  لفان الجلٌلؽبوط مار افرام المَ المَ  ف

 هِ بٌلِ فً سَ  هُ لَ  طابَ . وَ  الحبٌب سوعُ ٌَ  عَ بِ تَ وَ  لٌبَ الصَ  لَ مِ حَ ا وَ نٌَ فً الدُ 

 ةِ ٌَ سكِ النُ  لِ ضابِ الفَ بِ  هُ فسَ نَ  بَ ذَ هَ . فَ  ذٌبُ المُ  شُ طَ والعَ  وعُ والجَ  نُ شِ الخَ  ٌشُ العَ 

 ةٍ قبولَ مَ  ةٍ لَ واصِ تَ مُ  ؤصوامٍ بِ  كَ سَ مَ تَ . وَ  ةً ٌَ هِ بَ  ةً ل  حُ  اؾِ فَ والعَ  هرِ الطُ  نْ مِ  ذَ خَ واتَ 

 اً نزَ لى كَ فً العُ  هُ لَ  اً زَ كانِ وَ  هِ بِ رَ لِ  اً تَ قانِ  هُ لبَ قَ  اً عَ . خاشِ ةٍ ٌَ قِ نَ  ةٍ رَ تِ توامُ  لواتٍ صَ وَ 

نا ٌا موا  بِ لِ هَ فَ  * ناءٌ فَ  ٌهِ لَ إ قُ رَ طَ تَ وال ٌَ  قٌ ه سارِ طالُ وال ٌُ  سوسٌ  هُدُ فسِ ال ٌُ 

 هِ بِ بَ سَ هللا بِ  دُ جِ مَ نُ الكبٌر. وَ  لفانُ ابانا هذا المَ  بُ وِ طَ . نُ  ةِ ختارَ المُ  ةِ البٌعَ  ابناءَ 

 سِ دُ القُ   الروحِ  ةَ ارَ ٌثَ . ٌا قَ  ٌا مار افرام السرٌانً كَ : طوبى لَ  لٌنَ قابِ 

. ٌا  لفانٌا مار افرام المَ  كَ . طوبى لَ  هاامُ انؽَ  ةِ ٌَ جِ ها والشَ اتِ اصوَ  ةِ خٌمَ الرَ 

ها ٌُ أ . طوبى لكَ  ظٌمٍ عَ  وزٍ فَ وَ  هٌبٍ مُ  وقٍ شَ بِ  هللاِ  ةَ خافَ مَ  مَ لَ عَ  اً قَ حاذِ  اً ستاذَ اُ 
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 هُ ما لَ  لَ كُ  اعَ بَ . فَ  ةِ فٌسَ النَ  كوتِ لَ المَ  ةَ رَ دُ  دَ جَ وَ  اً رَ مار افرام ٌا تاجِ  القدٌسُ 

ؽبوط مار المَ  ها القدٌسُ ٌُ أ كَ . طوبى لَ  الرابحٌنَ  نْ مِ  انَ كَ اها وَ رَ واشتَ 

 ٌمانِ اإل ةِ خرَ الروحً على صَ  هُ ٌتَ بَ  سَ اسَ  اً كٌمَ حَ  ناءً . ٌا بِ  افرام

التً  قِ الحَ  فاتُ صِ . وَ  حٌمِ الجَ  لٌها ابوابُ قوى عَ ن تَ كسً التً لَ وذُ رثَ األ

. ٌا  ها القدٌس افرامٌُ أ كَ . طوبى لَ  ثٌماأل مِ العالَ  امواجُ  رُ سَ كَ تَ لٌها تَ عَ 

والمتوحدٌن.  هبانِ الرُ  ةُ قدوَ وَ .  بادِ العِ  خرُ فَ وَ  ساكِ النُ  تاجُ وَ  ادِ هّ الزُ  اكلٌلَ 

فً  ةً فٌسَ نَ  ةً رَ وهَ . ٌا جَ  السرٌانً لفان مار افرامُ ٌا ابانا المَ  كَ طوبى لَ 

 كَ . طوبى لَ  اً ٌَ ماوِ سَ  اً علٌمَ تَ وَ  اً ٌَ روحِ  اً مَ لَ عَ  أَلُ ؤَل تَ تَ  ةِ سَ دَ قَ المُ  ةِ البٌعَ  ةِ قبلٌَ 

 شدِ الرُ  بٌلِ الى سَ  طاةَ دعو الخُ ٌَ  اً بٌبَ لَ  اً ظَ اعِ وَ وَ  اً بٌهَ نَ  اً دَ رشِ ٌا مُ  اً نٌبَ هَ وَ 

فً  اً ٌَ حَ  ثااَلً مِ . وَ  سوعفادٌنا ٌَ لِ  اً ٌَ قٌقِ حَ  اً عَ تابِ وَ  اً قَ صادِ  اً بَ حِ . ٌا مُ  ةِ وبَ والتَ 

 هرِ الطُ  نَ واسِ سَ  عَ ٌا جامِ  كَ . طوبى لَ  الدموعِ  ةِ ٌَ ؤدوِ بِ  فرانِ الؽُ  راءِ شِ 

 لِ مابِ كَ  نْ مِ  لِ ضابِ الفَ  ةَ نحَ مِ  اً مَ ناظِ وَ  ةِ ٌَ سوعِ الٌَ  بِ والطٌ ةِ دٌقَ حَ  نْ مِ  ةِ ٌَ تولِ البَ 

:  الؽّناءِ  ةِ بادَ العِ  ةِ نَ جَ  احٌنِ ٌَ رَ بِ  نٌنَ إمِ المُ  نفوسَ  رْ طِ عَ مُ . وَ  حاءِ ٌ  الفَ  نجٌلِ اإل

ً  ٌا صَ  عْ إْضرَ ف .  ةِ عَ الجامِ  رثوذكسٌةِ األ ةِ البٌعَ  نِ هللا مار افرام فً شؤ ف

.  هااحبارِ  سَ ٌبرَ  دَ ٌّ إَ ٌُ المسٌح لِ  السٌدَ  لْ السعٌد واْسؤَ  كَ عٌدِ بِ  لُ فِ حتَ التً تَ 

لمٌها عَ مُ  دْ شِ رْ ٌَ وَ . هاتِ عاٌَ نوا رِ ٌحسِ لِ  هُ بَ اهِ وَ م مَ علٌهِ  فٌضُ ٌَ ها وَ عاتِ رُ  ظْ حفَ ٌَ وَ 

نات إمِ إمنٌن والمُ ك المُ بارِ ٌُ . وَ  هاتِ سَ امِ مَ شَ ها وَ هبانَ رُ  رَ هِ طَ ٌُ . وَ  هاتَ نَ هَ كَ وَ 

 ةِ اقَ والفَ  سِ إالبُ  واهلُ  زاءِ العَ انى بِ زَ والحَ  فاءِ رضى بالشِ المَ  دْ هَ عَ تَ ٌَ . فَ  هاابنابِ 

.  وصنوؾ الخٌراتِ  فرانِ بالؽُ  ةً بَ قاطِ  المإمنٌنَ  . وجماعةُ  اجاتِ الحَ  دِ سَ بِ 

نا لَ هَ . َوأ هِ واتِ لَ صَ نا بِ تِ وَ خَ أِل نا وَ لَ  رَ فَ ؼَ . وَ  هِ تِ اعَ فَ شَ  قبولِ مَ بِ  اً نا هللا جمٌعَ لَ مَ شَ 

 ÷ .بدٌن.األ والى ابدِ  اوانٍ  لَ كُ ن وَ . األ هِ نؽامِ ؤبِ  بحِ هداٌا السُ  قدٌمِ تَ لِ 

 : عطشا

 لواتِ الصَ  عٌؾِ ضَ  نْ الربانً مِ  كَ بللِ الى جَ  عناهُ فَ ما رَ  كَ مِ رَ كَ وَ  كَ لمِ حِ م بِ لهُ ل الَ بَ قَ تَ 
ختار القدٌس مار افرام السرٌانً. المُ  كَ تِ نٌسَ كَ  مَ لِ عَ مُ وَ  كَ بٌبِ حَ  . فً عٌدِ  والعطورِ 

لنا . واشمِ  ةِ حَ الصالِ  هِ تِ رٌقَ طَ بِ  داءِ قتِ . واال هِ بٌلِ فً سَ  رِ ٌّ الى السَ  كَ تِ عمَ نِ نا بِ قَ فَ وَ وَ 
 والى باقٌن امنَ دُ  وما حٌنٍ  لِ كُ  فً كَ بحانَ سُ .  قدٌسٌكَ  فً دُ جَ مَ تَ تَ  َمنْ  . ٌا هِ تِ اعَ فَ شَ بِ 

 ÷.. .االبدٌن ابدِ 
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 المجٌدة القٌامة عٌد                    
 : ألوةا

 القدٌساتْ  الِنْسَوةِ  مع َوَنبَتِهجَ . قٌِاَمِتكَ  الَمبلِبَكةِ  مع لُِنَمِجدَ  َرَبنا ِهلناأ

ٌّْبنَ  َخَرْجنَ  اللواتً ٌَُط  ِمنْ  الربُ  َقامَ : قابلٌن انفُِسنا َوُنَبِشرَ . َجَسدكَ  لِ

ةِ  َوِمنْ  الَقبرِ  ٌَ  رب ٌا َفَنسؤلُكَ .  اقاَمنا َسْقَطِتنا َوِمنْ . َحَرَرنا العبوِد

 لَِموتانا صالَِحاً  ِتذكاَراً  َوَتصَنعْ .  لَِخطاٌانا كاِمبَلً  ُؼفراَناً  َتمَنَحنا ان

 ÷ ..االبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  َوُكلَ  األنَ  لُِنَسِبَحكَ 

 : فشميون

 الموتْ  َوَذاقَ  إنساَناً  َصارَ  الذي الصالح للَربِ  والَحمدُ  الُسبحُ 

ةِ  الى َوَنَزلَ . ِبإراَدِتهِ  ٌَ  ابراَجها َوَهَدمَ . ِباختٌاِرهِ  اعماقِها َوَجسَ  الهاِو

ةِ   َواخَزى.  ِبِقٌاَمِتهِ  الُحراسِ  قلوبَ  الُرْعبَ  َوَمؤَلَ .  الهوِتهِ  ِبقُو 

 لِكاَفةِ  الَخبلصَ  َوَمَنحَ .  والَحوارٌٌنَ  الِنسَوةَ  واْبَهجَ  الصالبٌنَ 

لٌقُ  بهِ  الذي الصالِحُ .  ِبانِبعاِثهِ  الشعوبِ   واإلكرامُ  والِوقارُ  الَمجدُ  ٌَ

 ÷ .....وقتِ  هذا فً

  : سذسا

 بتَ شِ  نْ مَ  ٌا.  لًزَ األ هِ تِ لمَ كَ وَ  الوحٌد هللا ابنَ  ٌا ناهَ لَ إ سٌحُ المَ  هاٌُ أ

 اً رَ تصِ نَ مُ  قومَ تَ وَ .  ناظَ توقِ لِ  ةِ ٌَ الهاوِ  اعماقِ  الى لَ نزِ تَ وَ  انَ ٌنَ بَ  دْ دَ رَ تَ تَ  ان

.  زاتعجِ والمُ  بِ جابِ العَ  رُ ابهَ  كَ تِ ٌامَ قِ  ةْ قَ رافَ  دْ قَ وَ .  نااعدابِ  على

 َصَنَعهُ  الذي الٌوم هو هذا:  قاِبلٌنَ  اإللهً الُمَرِتلْ  مع َنبَتِهجُ  ولهذا

ةِ  َوَنسَتقِبلَهُ .  ِبهِ  َوَنبَتِهجُ  َنَفَرحُ  َهلِموا.  الرب ٌَ  والحبور الَشوقِ  بِؽا

ٌُها ِبالَسبلمِ  َهل مَ :  َوَنقول  اللٌلِ  ؾُ عْ سَ  َمَزقَ  الذي الجدٌد الَفْجرُ  أ

ٌُها ِبالسبلمِ  َهلُمَ .  الُمظلِمِ   الوراءِ  الى الَموتُ  ارتادَ  ِبهِ  الذي العٌد أ

 هاٌُ أ بالَسبلمِ  َهلُمَ . االموات بٌنِ  ِمنْ  الُمقام الَربِ  َبهاءِ  ِمنْ  َخِجبَلً 

 اعداءِ  دَ ضِ  اً ٌَ ماضِ  اً بلحَ سِ  هُ ودلَ قَ تَ وَ  الرسل هِ بِ  عَ رَ دَ تَ  الذي العٌد
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  .تؤلَِمِة المُ  القلوبِ  الى زاءَ العَ  تَ لْ ادخَ  نْ مَ  ٌا السبلمِ بِ  مَ لُ هَ .  الحق

 هُ بُ عقِ ٌَ  ال اً صباحَ  ٌا بلمِ السَ بِ  مَ لُ هَ .  ةِ همومَ المَ  النفوسِ  عن َفَرجتَ وَ 

 جَ ضَ  باألمسِ . نواءاأل هُ عُ عزِ زَ تُ  ال حرِ البَ  بابِ عِ  فً ةً فٌنَ سَ وَ . مساء

. نحوتٍ مَ  برٍ قَ  فً نَ فِ دُ فَ .  وتِ المَ  الى البارَ  موالَ سَ وَ  الٌهودِ  احبارُ 

 هِ وتِ مَ بِ  وتَ المَ  داسَ  قد تَ ٌّ المَ  الن. والعار زيّ الخِ  مهِ بِ  قُ لحَ ٌَ  والٌوم

 ةِ ٌامَ قِ بِ  لَ سُ الرُ  جَ هَ ابتَ  ومَ الٌَ .  ُسباِتِه العمٌق من ٌسَتٌقِظُ  بارِ كالجَ  قامَ وَ 

 ابلٌسَ  ىزَ خَ فَ .  وتِ المَ  تاجَ  هُ كَ دَ وَ  مهِ اعدابِ  على هُ صارَ وانتِ  مهِ دِ ٌّ سَ 

 سٌحُ المَ  هاٌُ أ ٌكَ لَ إ بُ طلُ نَ  هذا جلِ أِل وَ  * هاسِ أرَ  ةُ طٌبَ الخَ  تَكسَ نَ وَ 

 ٌكَ لَ إ عناهُ فَ رَ  الذي البخورِ  رِ طْ عِ  ةِ طَ واسِ بِ وَ  كَ تِ ٌامَ قِ  جاهِ بِ  ًلكَ .  ناهَ لَ إ

 زانىالحَ  زيعَ تُ وَ  ماللهُ .  اآلثامِ  عن فحِ والصَ  الذنوبِ  فرانَ ؼُ  ناحَ منَ تَ 

ً  تَ وَ  تامىالٌَ  رعىتَ وَ .  التاببٌن ررِ بَ تُ وَ  تضاٌقٌنالمُ  عن جفرِ تُ وَ   كف

 الشٌوخَ  دْ واسنِ . كَ نِ مَ بِ  ةِ نَ السَ  اكلٌلَ  رب ٌا كبارِ وَ  .زٌنعوَ المِ  ةَ حاجَ 

 فً كَ بلمَ سَ وَ  كَ امنَ  كملِ لٌَ وَ .  كَ تِ عاٌَ رِ بِ  طفالَ األ لْ واشمِ .  كَ تِ عمَ نِ بِ 

 كٌدونٌَ  الذٌنَ  جمٌعِ  من نٌهابَ لِ  اً ٌَ واقِ  اً ُترسَ  كَ لٌبُ صَ  نكُ لٌَ وَ .  كَ تِ بٌعَ 

 مهُ لَ  واجعل.  إمنٌنالمُ  ىوتَ المَ  ةِ كافَ لِ  اً حَ صالِ  اً ذكارَ تِ  عواصنَ . لهم

 اً كرَ شُ وَ  اً مدَ حَ  كَ لَ  عُ رفَ نَ  موهُ  نحنُ  لكً.  ديبَ األ كَ مٌراثِ  فً ةً صَ حِ 

 ÷ ..بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ  لَ وكُ  نَ األ

 : عطشا

.  ةِ طٌبَ الخَ  ةِ كراهَ  على ٌتَ ضَ قَ  كَ لٌبِ صَ  رؾِ عَ بِ  نْ مَ  ٌا همَ اللُ 

 كَ تِ ٌامَ قِ بِ  بلصَ الخَ  هُ حتَ نَ مَ وَ .  نانسِ جِ  على طَ لِ سَ تَ المُ  وتَ المَ  تَ مْ طَ حَ وَ 

 ناقلوبِ  جْ بهِ تُ  ان كَ لُ ؤسنَ .  رضٌٌنواأل السماوٌٌن جتَ ابهَ  هابِ  التً

 رَ شِ بَ نُ لِ  ةِ ٌَ خِ السَ  كَ بِ واهِ مَ  ةِ ذَ لَ بِ  شهُ نعِ تُ وَ .  باركالمُ  الٌومِ  هذا فً

 القدوس كَ روحِ وَ  ابٌكَ  عمَ  كَ حَ بِ سَ نُ وَ .  راتالطاهِ  ةِ سوَ كالنِ  كَ تِ امَ ٌَ قِ بِ 

 ÷ ..بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ  لَ وكُ  نَ األ
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  ) اثنٌن القٌامة ( القٌامة عٌد من الثانً الٌوم         

  : ألوةا

 قاءِ والنَ  هرِ الطُ  ثٌابِ وبِ . رضٌكَ نُ  ةِ حَ الصالِ  عمالِ األبِ  لكً مَ هُ لال لناهِ أ

.  كَ خبلصِ  ومَ ٌَ  عٌدنُ  هاجٍ وابتِ  سرورٍ بِ وَ .  كَ تِ ٌامَ قِ  ومِ ٌَ  فً حْ شِ تَ نَ 

 واباكَ  فتورٍ  ٌرِ ؽَ بِ  كَ حَ بِ سَ نُ وَ .  كَ بِ عجابِ  عظٌمِ  الى رُ نظُ نَ  هاشٍ اندِ بِ وَ 

 ÷... االبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  لَ وكُ  نَ األ القدوس كَ وروحِ 

 : فشميون

 وتِ والمَ  آلالمِ لِ  هُ ذاتَ  مَ اسلَ وَ . اً نٌَ مَ زَ  دَ لِ وُ  هِ تِ حمَ رَ بِ  نْ مَ لِ  مدُ الحَ 

 على كتوبِ المَ  وتِ المَ  كَ صَ  قَ زِ مَ ٌُ لِ  لٌبِ الصَ  الى دَ عِ صَ وَ .  اً اختٌارٌَ 

 اً تَ بِ ثَ مُ وَ  لِ سُ الرُ  مالَ آ اً قَ قِ حَ مُ وَ  برِ القَ  نْ مِ  ثِ الثالِ  الٌومِ  فً امَ قَ وَ .  نانسِ جِ 

 جدُ المَ  لٌقُ ٌَ  بهِ  الذي حُ الصالِ .  بالصالبٌن الخزي   اً قَ لحِ مُ وَ .  مهِ رجابِ 

 ÷ ....وقت هذا فً قاروالوِ 

 : سذسا

 هِ وتِ مَ بِ وَ .  لئلنسانِ  بلصَ الخَ  حَ نَ مَ  لهًاإل هِ دبٌرِ تَ بِ  للذي عظٌمُ التَ 

.  ةِ ٌَ الهاوِ  اركانُ  كَ دَ  هِ تِ ٌامَ قِ بِ وَ .  ٌطانوالشَ  وتِ المَ  لطانَ سُ  لَ ابطَ 

 ملَ وَ  وهُ انكرَ  نْ مَ بِ  ارَ العَ  قَ لحَ أوَ .  فٌها زٌنَ جَ حتَ المُ  ىوتَ المَ  امَ اقَ وَ 

 ومِ الٌَ  وفً.  مهِ قلوبِ  ؤلَ مَ  زاءٍ عَ  الى بلمٌذِ التَ  زنَ حُ  حالَ أوَ .  نواٌإمِ 

 هِ وتِ مَ  عن ثانِ دَ حَ تَ ٌَ  كانا تلمٌذٌنِ  سوامعَ  الى قَ رافَ  هِ تِ امَ قٌَ لِ  الثانً

. هِ وانتصارِ ِمِه اآل عن نبٌاءاأل هِ بِ  ؤَ بَ نَ تَ  ما دقَ صِ  ماهُ لَ  َكدَ وا. هِ تِ ٌامَ قِ وَ 

 ؾَ كشِ ٌَ  ان ارادَ  ذإو.  تابِ الكِ  فً كما ماهِ ٌمانِ إ ةِ لَ قِ  على ماهُ خَ بَ وَ وَ 

 ماهُ لَ ناوَ وَ  اً بزَ خُ  رَ سَ كَ . مواتِ األ بٌنِ  نْ مِ  قامالمُ  الرب هو هِ ونِ كَ بِ  مالهُ 
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. ماهُ رَ شاعِ مَ  السرورَ  كَ لَ مَ وَ  هِ تِ ٌامَ قِ  اقَ قَ حَ تَ فَ . ماهِ دراكِ إ نَ اعٌُ  تْ حَ تَ انفَ فَ 

 داشاهَ  ما لَ كُ  التبلمٌذَ  خبرٌنَ مُ  اورشلٌم الى ادراجهما اعادَ فَ 

 عنوَ . معونجتَ مُ  ةِ ٌَ لِ العُ  فً مهُ وَ  براراأل هِ لِ سُ رُ لِ  رَ هَ ظَ  مَ ثُ . ناعاٌَ وَ 

 بلً قابِ  بلمَ السَ  مهُ حَ نَ مَ وَ  ةٌ قَ لَ ؽَ مُ  بوابُ واأل مٌهِ لَ إ لَ خَ دَ فَ . ثونَ دَ حَ تَ ٌَ  هِ تِ ٌامَ قِ 

 كما برِ القَ  نْ مِ  متُ قُ  قد وهَوذا. هو انا نًؤف كمقلوبَ  برِ ضطَ تَ  ال

 مِ العالَ  الى لواحمِ تَ لِ  كملُ رسِ اُ  هكذا باآل نًلَ ارسَ  ماكَ فَ .  مكُ رتُ اخبَ 

 كَ ٌلَ إ عُ رَ ضَ تَ نَ  نواأل * اتٌتُ  هِ اجلِ  من الذي بلصالخَ  شرىبُ  عْ اجمَ 

 عن ةِ بَ آالك تامَ قِ  دَ دِ بَ تُ لِ . كَ تِ ٌامَ قِ  ومِ ٌَ  فً ناٌاتِ حَ  ٌدُ سَ  سٌحُ المَ  هاٌُ أ

 رتَ انَ  ماثلَ مِ وَ .  ٌنالتلمٌذَ  كَ ٌنِ ذَ  قلبً عن هادتَ دَ بَ  كما. ناقلوبِ 

 ناعقولِ  رْ انِ .  ماهُ لَ  كَ ذاتِ  بزِ للخُ  كَ تِ كَ رَ بَ بِ  رتَ وأظهَ  ماهُ اذهانَ 

  ناحٌاتِ  عٌشُ نَ  ٌؾَ كَ  ؾُ عرِ نَ  رِ الطاهِ  كَ دِ سَ جَ  نالِ ناوِ تَ بِ  لكً. نارِ مابِ ضَ وَ 

 الى هالتَ ادخَ  كما ناقلوبِ  الى ةِ ؤنٌنَ مَ الطُ  رب ٌا لوادخِ .  ةٍ استقامِ بِ 

 بَ لَ ؽَ تَ نَ لِ  ةً وَ قُ  حناوامنَ .  ناسِ انفُ  جْ ابهِ  ماهِ ٌَ فسَ نَ  جتَ ابهَ  ماثلَ مِ وَ . ماٌهِ لبَ قَ 

 عواصنَ . تَ مْ قُ  مواتِ األ نْ ومِ . انتَ  علٌهِ  تَ بْ لَ ؽَ تَ  كما. نادوِ عَ  على

 كَ روحِ وَ  باكَ او كَ حُ بِ سَ نُ  مهُ وَ  نحنُ  لكً. نامواتِ أِل  اً حَ صالِ  اً ذكارَ تِ 

     ÷.... االبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ القدوس

 : عطشا

 البخورِ  طرَ عِ  لَ رذِ تَ  وال. كَ جهِ وَ  امامِ  نْ مِ  ناحَ طرَ تَ  الأ نابَ رَ  كَ لُ ؤسنَ 

 نُ ٌَ زَ تَ نَ وَ . هاءِ والبَ  جدِ المَ  لِ لَ حُ بِ  لَ ربَ سَ تَ نَ لِ  لناهِ أ لبَ . كَ امامَ  بناهُ رَ قَ  الذي

. كَ رسِ عُ  الى لَ دخُ نَ  ان قُ حِ ستَ نَ فَ . رضٌكَ تُ  التً ةِ حَ الصالِ  باألعمالِ 

 نَ األ اً كرَ شُ وَ  اً مدَ حَ  كَ لَ  عُ رفَ نَ وَ . كَ تِ لٌمَ وَ  الى دعوٌنَ المَ  مع عُ تَ مَ تَ نَ وَ 

 ÷ ...االبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ 
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 )ثالثاء القٌامة ( القٌامة عٌد من الثالث الٌوم         

 : ألوةا

 بلمِ السَ بِ  كَ اقداسِ  دسِ قُ  الى لَ دخُ نَ لِ . ناسِ ؤنفُ بِ  ةً قَ ثِ وَ  اً ٌمانَ إ دنازِ  نابَ رَ 

 دَ ضِ  عٌنُ ستَ نَ  كَ تِ قو  بِ وَ . كَ جدِ مَ بِ  ناتُ نَ لسِ أ قُ نطِ تَ وَ .  نالَ  هُ حتَ نَ مَ  الذي

 كَ روحِ وَ  اباكَ  حامدٌنَ  كَ حَ بِ سَ نُ وَ  رِ فَ ظَ البِ  نهُ مِ  فوزَ نَ لِ .  ابلٌس دِ ٌِ كامَ 

 ÷ ...االبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ القدوس

 : فشميون

.  هِ تِ زَ عِ لِ  ةً دمَ خِ  السماءِ  قواتِ  نْ مِ  ذَ خَ اتَ  الذي تعالًللمُ  التقدٌسُ 

 الذي ذاكَ . هِ بداعاتِ إ جِ باهِ مَ بِ  عَ تَ مَ تَ ٌَ لِ  هِ تِ صورَ  على نسانَ اإل قَ لَ خَ وَ 

 هِ لطانِ سُ  الى شٌرٌنَ مُ  النهارِ  كمِ حُ لِ  مسِ والشَ  اللٌلِ  كمِ حُ لِ  رَ مَ القَ  لَ عَ جَ 

 فً قاروالوِ  جدُ المَ  قُ حِ ٌَ  هُ لَ  الذي حالصالِ .  والحٌاةِ  وتِ المَ  على

 ÷... .  وقت هذا

    : سذسا

. زولٌَ  ال يٌ دِ رمَ سَ  هُ واسمَ . حولٌَ  ال ابديٌ  هُ لطانَ سُ  نْ مَ  ٌا جدُ المَ  كَ لَ 

 ظٌمِ وعَ . هِ اقانٌمِ  ثلٌثِ تَ وَ  هِ تِ ٌَ وحدانِ  فواكشِ ٌَ  ان نبٌاءَ األ اعطى دقَ وَ 

 على خلوقِ المَ  دمآ نسِ جِ  على هاافاضَ  التً هِ تِ حمَ رَ  قِ فابِ وَ  قُدَرِتهِ 

 االقنوم لَ سَ روا.  بلكِ الهَ  ويهامَ  فً هِ تِ قطَ سَ  نْ مِ  هُ لَ شَ نَ فَ .  هِ ثالِ مِ 

 نبٌاءاأل ؾَ شَ كَ  دقَ وَ .  هِ تِ ٌَ عصِ مَ  ةِ بَ ؽَ مَ  من ٌنقذه هِ دِ سُ جَ تَ بِ  لكً الثانً

 ًٌ حَ  خلصًمُ  نَ إ ؾُ اعرِ  انا:  بَلً قابِ  مهُ احدَ  ؾَ تَ هَ فَ . العظٌم رُ السِ  هذا

 ٌهِ جلَ رِ  ٌنِ بَ  من عُ رِ شتَ والمُ  ٌهوذامن  القضٌبُ  زولٌَ  ال:  الَ قَ  رَ واخَ 

ً  ٌَ  تىحَ   هِ اعدابِ  مٌعُ جَ  دَ دَ بَ تَ ٌَ فَ  بُ الرَ  قومُ ٌَ  قال دٌ واحِ .  لكالمُ  هُ لَ  نْ مَ  ؤت
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 رٌهِ عتَ ٌَ  ان دونَ  قامَ  ةً بلثَ ثَ  اً اٌامَ  برِ القَ  فً ثَ كَ مَ  ان عدَ بَ وَ .  هِ امامِ  نْ مِ 

 لِ سُ والرُ  ةِ كَ بلبِ المَ  سِ قدَ المُ  برِ بالقَ  احاطَ  ةِ ٌامَ القِ  ومِ ٌَ  جرِ فَ  فًفَ .  سادٌ فَ 

 تهُ فَ رَ عَ فَ  ناداهافَ .  اً ٌَ ستانِ بُ  ن  حداهُ إ هُ تْ نَ ظَ فَ .  راتالطاهِ  ةِ وَ سْ والنِ 

 نواأل * ةً بطَ ؼِ وَ  اً حَ رَ فَ  مهُ ؤَل مَ فَ  لِ سُ للرُ  ىتراءَ  مَ ثُ .  هُ تَ ٌامَ قِ  تْ قَ قَ حَ تَ وَ 

 ان.  زلًاأل بِ اآل حٌدَ وَ  ٌا سونَ البابِ  كَ بٌدِ عَ  حنُ نَ  ٌكَ لَ إ بُ طلُ نَ 

 ةِ حمَ الرَ  سالَ نَ فَ  .نِ حَ والمِ  بِ ارِ جَ التَ  رَ شَ  قٌناتَ وَ .  هِ كارِ المَ  نْ مِ  انَ صونَ تَ 

 نْ مِ  سناواحرِ  هماللُ .  ناذنوبِ وَ  خطاٌانالِ  لِ الكامِ  فرانِ والؽُ  ةِ مَ الدابِ 

 عْ وارفَ  كَ تِ نٌسَ كَ  ظاحفَ وَ . ٌاءردِ األ الناسِ  روشروَ  ابلٌس راكِ شِ 

 اشهر حهاوامنَ . دَ اسِ فَ المَ وَ  الشكوكَ  نهاعَ  دوابعِ .  هاؤنَ شَ  ةِ رامَ بالكَ 

 فً الذي ابٌكَ  امام نارَ نكِ تُ  وال.  ةِ بَ خصِ المُ  والسنٌنَ  ةِ هجَ البَ 

 انّ كُ  لبَ .  كَ تِ ٌامَ قِ  دْ جحَ نَ  ملَ وَ .  الناسِ  امامَ  كَ رَ نكُ نَ  ملَ  انَ نَ أِل . السماوات

 الةَ والوُ  داَلً عَ  كامَ الحُ  دْ زِ وَ  نابَ رَ .  عترفٌنمُ  كَ تِ امَ ٌَ قِ بِ وَ  إمنٌنَ مُ  كَ بِ 

 ناتِ خوَ إِل  اً حَ صالِ  اً ذكارَ تِ  عْ واصنَ .  ةً فَ عِ  والشبانَ  ةً قوّ  والشٌوخَ . ةً أفَ رَ 

. ةِ لَ الزابِ  ٌرِ ؼَ  كَ ؤمجادِ بِ  مٌاهُ إو عناتِ مَ وَ .  ةِ ٌامَ القِ  رجاءِ  على الراقدٌن

  ÷.. بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ  لَ وكُ  ناأل اً كرَ شُ وَ  اً مدَ حَ  كَ لَ  عَ رفَ نَ لِ 

 : عطشا

. خٌبٌَ  ال الذي جاءِ بالرَ  ناوامؤَل .  قالحَ  ٌمانِ اإل على مَ اللهُ  تنابِ ثَ 

. ةِ دٌبَ الرَ  فكارِ األ نْ مِ  انَ واذهانَ .  ةِ طٌبَ الخَ  اردانِ  نْ مِ  ناسِ انفُ  رْ هِ طَ وَ 

 ةَ حمَ الرَ  هِ بِ  انَ حَ منَ تَ وَ . كَ امَ امَ  اهُ رنَ طَ عَ  الذي البخور كَ تِ أفَ رَ بِ  لْ بَ قَ تَ وَ 

. جُ هِ بتَ نَ  كَ تِ ٌامَ قِ بِ  جواهَ ابتَ  الذٌنَ  عَ مَ  ًلكَ . طاٌاالخَ  فرانؼُ وَ  نَ نُ حَ والتَ 

 ÷.. بدٌناأل ابدِ  والى حٌنٍ  لِ كُ  فً كَ حَ بِ سَ نُ وَ 
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 المعترفٌن جمعة                         

  : ألوةا

 انتظروا الذٌن.  الصالحٌنَ  ذكارِ تِ بِ  لَ فِ حتَ نَ لِ  لهاإل بُ الرَ  هاٌُ أ لناهِ أ

 ؤوابَ نَ تَ  الذٌن نبٌاءواأل.  وتِ والمَ  ةِ طٌبَ الخَ  اسرِ  نْ مِ  مهُ ذَ نقِ تُ لِ  كَ جٌبَ مَ 

 دواشهَ استَ  الذٌنَ  اءِ دَ هَ والشُ . كَ تِ ارَ شَ بِ  لوامَ حَ  الذٌنَ  لسُ والرُ . نكَ عَ 

 عُ رفَ نَ فَ .  كَ اسمِ  جدِ مَ لِ  الضٌقَ  دوابَ كَ تَ  الذٌن رفٌنَ عتَ والمُ .  كَ اجلِ  نْ مِ 

 ÷ ...بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ  لَ وكُ  نَ األ .كرانوالشُ  مدَ الحَ  كَ لَ 

 : فشميون

 ارَ صَ وَ  نادِ سَ جَ  ذَ خَ واتَ . هِ تِ بَ حَ مَ بِ  نابلصِ خَ لِ  جاءَ  للذي مدُ والحَ  بحُ السُ 

. هِ اختٌارِ بِ  وتَ والمَ  المَ اآل ناعَ  لَ مَ واحتَ . هِ بعِ طَ بِ  لهٌ إ هوَ وَ  ناثلَ مِ  اً نسانَ إ

 على ؽلوبِ المَ  طِ الساقِ  نانسِ جِ  واقامَ . ةِ بَ لَ والؽَ  جدِ بالمَ  برِ القَ  نْ مِ  قامَ وَ 

 هِ بِ  فوارَ اعتَ  الذٌن للمإمنٌنَ  ةِ قَ الصادِ  هُ ودَ عُ وُ  لَ مَ كَ وَ .  هِ امرِ 

 مدُ الحَ  قُ حِ ٌَ  هُ لَ  الذي حُ الصالِ .  هِ اجلِ  نْ مِ  المَ اآل صنوؾَ  لوامَ واحتَ 

 ÷ ...وقت هذا فً والوقارُ 

 : سذسا

 ةُ قَ ابِ والفَ . هُ راتَ بَ مَ  ةُ زٌرَ والؽَ  هُ مَ احِ رَ مَ  ةُ ثٌرَ الكَ  ناهَ لَ إ سٌحُ المَ  هاٌُ أ

 حنُ نَ  نااجلِ  نْ مِ  والعارَ  زءَ الهُ  لتَ مَ واحتَ  المَ اآل لتَ بِ قَ  نْ مَ  ٌا.  هُ تَ كمَ حِ 

 كَ تِ ٌامَ قِ بِ وَ .  ثِ الثالِ  ومِ الٌَ  فً متَ قُ وَ  لٌبِ الصَ  على ت  مُ وَ .  شرالبَ 

 ومَ ٌَ  همتُ رَ اعثَ  التً ةِ بَ آوالكَ  زنِ الحُ  دموعَ  لِ سُ الرُ  نِ اعٌُ  نْ مِ  حتَ سَ مَ 

 ةِ قَ السابِ  ةِ معَ الجُ  فً. العظٌم حِ رَ الفَ  دموعِ بِ  هاتَ ؤَل مَ وَ . ةِ قَ السابِ  ةِ معَ الجُ 

 ٌتَ اتَ  دقَ وَ .  الصالح الراعً وانتَ  زارِ الجَ  امامَ  روؾِ كالخَ  تَ قّ سُ 
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 عُ جمَ تَ  اً ارَ بَ جَ  ىرتَ  هذا ةِ معَ الجُ  ومِ ٌَ  وفً.  كَ رافِ خِ  عن كَ فسِ نَ  عَ ضَ تَ لِ 

ًَ  امامَ  لتَ ثِ مُ  ةِ قَ السابِ  ةِ معَ الجُ  فً.  ةِ دَ دَ بَ المُ  كَ اؼنامِ   بٍ ذنِ مُ كَ  القاض

 حٌطُ ٌُ  برِ القَ  نْ مِ  متَ قُ  هذا ةِ معَ الجُ  ومِ ٌَ  فًوَ  ولُِطمَت على َخِدَك .

.  نَ ٌالصالب كَ بِ  أَ زِ هُ  ةِ قَ السابِ  ةِ معَ الجُ  فً.  ةِ كَ بلبِ المَ  جمهورُ  كَ بِ 

 كتَ رَ تَ  هذا ةِ معَ الجُ  ومِ ٌَ  وفً.  لٌبِ الصَ  على ٌنِ لصَ  ٌنَ بَ  عوكَ فَ رَ وَ 

 ةِ معَ الجُ  ومِ ٌَ  فً اءِ هَ والبَ  جدِ بالمَ  بَلً ربِ سَ تَ مُ  متَ قُ وَ  برِ القَ  فً كفانَ األ

 ٌذُ التبلمِ  كَ لَ  مَ دَ قَ  هذا ةِ معَ الجُ  ومِ ٌَ  وفً.  ةً ارَ رَ مَ وَ  بَلً خَ  قٌتَ سُ  ةِ قَ السابِ 

 فًوَ . هالِ كُ  ةِ سكونَ المَ  بلمُ الظَ  سادَ  ةِ معَ الجُ  ٌومِ  فً. بَلً سَ عَ وَ  اً هدَ شَ 

 نواأل* االبد الى وخبٌَ  ال الذي النورُ  ٌهالَ عَ  قَ اشرَ  هذا ةِ معَ الجُ  ومِ ٌَ 

. كَ كوتِ لَ مَ  فً اً صٌبَ نَ  نالَ  لَ جعَ تَ لِ  لهاإل بُ الرَ  هاٌُ أ كَ نانِ حَ  الى عُ رَ ضَ تَ نَ 

. رضىالمَ  رب ٌا ؾِ شَ فَ .  كَ بلهوتِ بِ  ارنَ جاهَ وَ  كَ اسمَ  فنارَ عَ  دقَ فَ 

 روانشُ .  كروبٌنالمَ  عنْ  جوافرِ . اءفَ عَ الضُ  ويوقَ .  انىزَ الحَ  زِ عَ وَ 

. كَ تِ نَ هَ كَ  هاءِ بالبَ  لْ مِ جَ وَ .  كَ تِ ٌَ عِ رَ  فً نَ مْ واأل.  كَ تِ ٌعَ بِ  فً بلمَ السَ 

 ةِ ٌاالحَ  فً ةِ عادَ السَ  ػَ بلُ نَ لِ  لناهِ أو.  زٌنَ عوَ المِ  تْ قُ وَ .  ٌاعَ الجِ  عْ واشبِ 

 كَ لَ  عُ رفَ نَ  مهُ وَ  حنُ نَ  لكً.  إمنٌنالمُ  وتانامَ  سَ انفُ  حٌّ نَ وَ .  ةِ ٌَ دِ بَ األ

 ÷..  بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ  لَ وكُ  نَ األ كرانوالشُ  مدِ الحَ  اناشٌدَ 

 : عطشا

 ضاكَ رِ لِ  نكُ لٌَ وَ . كَ تِ ٌادَ سِ لِ  ٌناهُ اهدَ  الذي البخورِ  طرَ عِ  رب ٌا لْ بَ قَ تَ 

.  والقدٌسٌن اءِ دَ هَ الشُ  رِ سابِ وَ  كَ تِ دَ والِ  ذكارِ تِ لِ وَ .  كَ تِ ٌَ عِ رَ  بلِص خَ وَ 

 ناتِ خوَ إ سَ انفُ  حٌّ نَ وَ .  اآلثامِ  عن فحِ والصَ  الذنوبِ  فرانَ ؼُ  هِ بِ  احنَ وامنَ 

 اوانٍ  لَ وكُ  نَ األ كَ حَ بِ سَ نُ وَ  كَ رَ شكُ نَ لِ  كَ ابِ جَ رَ  على الراقدٌنَ  لمٌناعَ مُ وَ 

 ÷.. االبدٌن ابدِ  والى
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 جرجس مار عٌد                        

 : ألوةاَ

 ذكارِ تِ  ومِ ٌَ  فً ماءِ السَ  بناءِ أِل  الذي الروحً حِ رَ بالفَ  مَ اللهُ  اكنَ اشرِ 

 ناتِ خوَ إ ةِ كافَ  عَ مَ  هِ بِ  لَ فِ حتَ نَ لِ  ناواعِ .  جرجس مار مٌناأل هٌدِ الشَ 

 مهُ عَ مَ  كَ حَ بِ سَ نُ لِ .  الروحانٌٌن ةِ كَ بلبِ المَ  عمَ  اطنَ واخلِ .  وحنٌنٍ  وقٍ شَ بِ 

 ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ . القدوس كَ روحِ لِ وَ  كَ ٌبأِل وَ  كَ لَ  دَ سجُ نَ وَ 

 ÷ ...االبدٌن

 : فشميون

. هِ تِ إرادَ بِ  لٌبِ الصَ  على مَ ؤلَ تَ  الذي.  لماأل عن هِ زَ نَ المُ  بِ للرَ  بحُ السُ 

 الشرٌرِ  ةِ عَ قارَ مُ  مهُ مَ لَ عَ وَ .  هِ خصِ شَ بِ  اً رٌقَ طَ  لِ البواسِ  هِ ابِ دَ هَ شُ لِ  دَ هَ مَ وَ 

 جرجس مار السعٌد الشهٌدُ  عَ جَ شَ  للذي عظٌمُ التَ .  هِ برِ صَ بِ  هِ وجنودِ 

 مهُ لَ فؤخجَ  تاةِ العُ  الملوكِ  على صرَ النَ  اهُ طواع.  المِ اآل مالِ احتِ  على

 مدُ الحَ  قُ حِ ٌَ  هُ لَ  الذي حالصالِ .  رِ فَ ظَ ال إكلٌلِ بِ  هُ سَ أرَ  جَ و  تَ وَ .  هِ تِ داعَ وَ بِ 

 ÷ ...وقت هذا فً كرانوالشُ 

 : سذسا

 هِ تالِ قِ  فً جرجس مار هٌدَ الشَ  تَ رْ صَ نَ  نْ مَ  ٌا.  بُ الرَ  هاٌُ أ كَ لَ  جدُ المَ 

 نٌاالدُ  فً دَ هِ زَ وَ  مِ للعالَ  هُ فسَ نَ  بَ لَ صَ  ذإ.  رالشَ  قواتِ  مع شدهِ المُ 

 صنوؾَ  بَلً مِ حتَ مُ وَ  كَ اجلِ  نْ مِ  هُ فسَ نَ  اَلً ذِ اب كَ عَ بِ تَ وَ  هُ صلٌبَ  لَ مَ حَ وَ 

 هِ لبِ قَ  الى وؾَ الخَ  دَ جِ ٌَ  ملَ وَ .  هِ تِ جاعَ شَ  جٌبِ عَ بِ  والضٌقاتِ  ذابِ العَ 

 قِ الفابِ  كَ هادِ جِ  والى بَلً ؤمِ تَ مُ  كَ لبِ صَ بِ وَ .  اً بَ ذابِ  كَ بِ حُ  فً كانَ فَ .  بٌبَلً سَ 

 هاٌُ أ طوباكَ :  قابلٌن ةِ الكرامَ  نْ مِ  هِ بِ  لٌقُ ٌَ  مابِ  هُ بَ وِ طَ نُ  كَ ذلِ لِ .  اً رَ ناظِ 
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 فً رَ شَ والبَ  ةَ كَ بلبِ المَ  تَ شْ ادهَ  نْ مَ  ٌا.  جرجس مار القدٌسُ  هٌدُ الشَ 

 م  لُ هَ :  نقولُ وَ  السماوٌٌن كالجنودِ  كَ بِ  بُ حِ رَ نُ  هذالِ وَ  نٌدِ العَ  كَ زالِ نِ 

 ونِ والعَ  كاتِ رَ البَ  جىرَ تَ نَ  ناجمٌعُ فَ .  جاعالشُ  هٌدُ الشَ  هاٌُ أ بلمِ بالسَ 

 ىسرَ واأل.  فاءَ الشِ  جونَ رَ تَ ٌَ  ىرضَ المَ فَ .  كَ ٌدِ عِ  ومِ ٌَ  فً ناعفِ ضُ لِ 

 هاٌُ أ بلمِ بالسَ  م  لُ هَ .  فرانِ بالؽُ  ةِ ظوَ الحَ  طاةَ والخُ .  طبلقواإل تقَ العُ 

 رونَ ظِ نتَ ٌَ  والرإساءَ  الملوكَ  نَ ؤفَ .  جرجس مار ختارالمُ  القدٌس

 مار ؽبوطالمَ  هٌدُ الشَ  هاٌُ أ بلمِ بالسَ  م  لُ هَ .  كَ ِبرِ اخَ ذَ  نْ مِ  ٌدِ واأل رِ زَ األُ 

.  كَ دِ ٌّ سَ  اجلِ  نْ مِ  هاناتِ واإل اتِ ذابَ العَ  تَ لْ مَ احتَ  نْ مَ  ٌا.  جرجس

.  ٌكَ لَ إ اُ جِ لتَ نَ  نواأل * ةِ دٌَ بَ األ ٌاةِ بالحَ  تَ زْ فُ فَ  وتِ بالمَ  تَ نْ هَ واستَ 

.  تضاٌقٌنَ المُ  عن اإلفراجِ بِ وَ  ناعفِ ضُ لِ  ةٍ وّ قُ بِ  ىحظَ نَ  كَ تِ فاعَ شَ بِ  ٌماكَ 

. زاءَ العَ  ىزانَ والحَ . طبلقَ اإل ؤسورٌنَ والمَ .  فاءَ الشِ  رضىالمَ  ٌنالُ فَ 

 نَ نَ حَ تَ ٌَ لِ .  جدِ المَ  كُ لِ مَ  المسٌح سوعٌَ  نابِ رَ  نْ مِ  سَ مِ تَ لتَ  ان لُ ؤسنَ  ٌاكَ إو

 بلمَ والسَ .  ةِ نٌسَ الكَ  ابناءَ  ٌنَ بَ  ةَ بَ حَ والمَ  ةَ لفَ األ رَ نشُ ٌَ وَ  لنا رَ ؽفِ ٌَ وَ  ٌنالَ عَ 

 اً حَ صالِ  اً كرَ ذِ  لجعَ ٌَ وَ .  حٌاءَ األ حفظٌَ وَ  عوبوالشُ  الرإساءَ  بٌنَ 

 عُ رفَ نَ  مهُ وَ  حنُ نَ  ما لكً.  قٌمستَ المُ  ٌمانِ اإل على الراقدٌن للمإمنٌنَ 

 متَ دَ قَ  الذي لؤلبنِ  دُ جُ سَ نَ وَ .  هادِ الجِ  فً كَ قَ فَ وَ  الذي لؤلبِ  جدَ المَ 

 اكلٌلَ  كَ لَ  رَ فَ ظَ  الذي سِ دُ القُ  الروحُ  مُ ظِ عَ نُ وَ .  هِ اجلِ  من ةً بٌحَ ذَ  فسكنَ 

 ÷..  بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ  .ةِ الشهادَ 
 : عطشا

 طرَ عِ  لْ بَ قَ تَ  ختارٌنالمُ  داءِ هَ الشُ  مُ دَ  لَ وقابِ  دٌنَ جاهِ المُ  لَ مِ كَ مُ  ٌا

 ذكارِ تِ  فً اهُ منَ دَ قَ  الذي هاالتبتِ واال واتِ لَ الصَ بِ  شفوعِ المَ  البخورِ 

 كَ امامَ  ةً ٌَ رضِ مَ  ناتِ بادَ عِ  نكُ لتَ وَ  جرجس مار هٌدِ شَ ال كَ ٌ  فِ صَ 

 مع جناوابهِ  كَ ندِ عِ  ةً ابَ جَ ستَ مُ  نالباتِ طِ وَ  ٌكَ دَ لَ  ةً قبولَ مَ  نابلتِ صَ وَ 

 ÷.... ابدِ  والى حٌنٍ  لِ كُ  فً كَ دُ حمَ نَ فَ  كَ مابِ سَ  حابِ رِ  فً قدٌسٌكَ 
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 بولس ومار بطرس مار عٌد                    

 : ألوةا

.  ةٍ رضٌَ مَ  واعمالٍ  صاِدقٍ  ٌمانٍ إو ةٍ لبٌَ قَ  ةٍ بَ حَ مَ بِ  بُ الرَ  هاٌُ أ لناهِ أ

 اإلٌمانِ  ًَبَطل   بولس ومار بطرس مار ٌنسولَ الرَ  ِتذكارَ  دُ دِ ُنجَ 

 واألصفٌاء للقدٌسٌنَ  الُمَعدَ  ةُ عادَ السَ  الُ نَ نَ  فاَعِتِهماشَ بِ وَ .  الُمجاهَدٌن

 اوانٍ  لَ وكُ  نَ األ . القدوس ِحكَ وروَ  كالُمبارَ  اباكَ  وُنكِرمَ .  األخٌار

 ÷ ...بدٌناأل ابدِ  والى

 : فشميون

ً   ةٍ فابِقَ  كَمةٍ حِ بِ  الذي األزلً لئلله ُنقِدمُ  اً مدَ حَ وَ  اً جدَ مَ   طرسبُ  ُدع

 بولس واختارَ .  النفوس لَِصٌادي ربٌساً  َعلَهُ جَ وَ  الصٌادٌنَ  ربٌسَ 

 واقامَ .  اً حاِذقَ  اً وُمَبِشرَ  ُمصطفى ناءً إ  وَجَعلَهُ .  ةنٌسَ الكَ  ُمضَطِهدُ 

ِحقُ  الذي.  ةِ الناِطقَ  أِلؼناِمهِ  َمناءَ اُ  وُرعاةً  رٌنَ بِ ُمدَ  لِ الُرسُ  رَ سابِ   لَهُ  ٌَ

 ÷ ...وقت هذا فً والِوقارُ  جدُ المَ 

 : سذسا

ٌَكِرزوا ُرُسبَلً  الجمهورِ  نْ مِ  كَ لَ  تَ راختَ  نْ مَ  ٌا ناهَ إلَ  سٌحُ المَ  هاٌُ أ  لِ

 َتحظىفَ  نَ إمِ تُ  لكً.  ةِ اإلنجٌلٌَ  شاَرتِكَ ِببِ  الِكَ مَ والمَ  الشعوبِ  بٌنَ 

 سَ طرُ بُ  تَ اعَطٌْ  َمنْ  ٌا.  ِبكَ  إمنٌنَ لمُ ا لِ لكُ  اعَددَتهُ  الذي بلِص الخَ بِ 

 الُملَتِهبِ  شاولِ  على(  بولس) اسمِ بِ  وانَعمتَ . بطِ والرَ  لِ الحَ  ُسلطانَ 

 اً ُمَبِشرِ  ةِ عمورَ المَ  اقطارِ  الى واَرَسلَتهُ .  نٌَسِتكَ كَ  على اً َؼٌضَ 

 ِبِتذكارِ  ُمفَتِكرٌنَ  َنحَتفِلُ  ةِ سَ دَ الُمقَ  ةِ البٌعَ  ابناءَ  حنُ نَ  ومَ والٌَ .  اً وكاِرزَ 

 مار القّدٌَسان هاٌُ أ بلمِ بالسَ  اَهلُم  :  نقولُ وَ  لٌلٌَنالجَ  ٌنالرسولَ  ٌنهذَ 

 ٌا بلمِ بالسَ  َهلُم  .  األطهارِ  لِ الُرسُ  هاَمتً بولس ومار بطرس

 ظٌمِ العَ  طرسبُ  مار ٌا بلمِ بالسَ  عالَ تَ  بولس مار هللاِ  بٌَعةِ  ُمهنِدسَ 

ً   الذي لِ الُرسُ  بٌنَ  ٌِّدهِ  نْ مِ  بالَتطوٌبِ  ُحِظ  مار ٌا كَ لَ  بلمُ السَ .  َس
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 السبلمُ .  اً خاِطفَ  اً ببَ ذِ  ُكنتَ  ان عدَ بَ  اً َودٌعَ  َحَمبَلً  ِصرتَ  َمنْ  ٌا ولسبُ 

 بلمُ السَ .  ابِنهِ  الهوتِ  ِسرَ  اآلبُ  كَ لَ  َكَشؾَ  َمنْ  ٌا طرسبُ  مار ٌا كَ لَ 

 إٌاكَ  ختٌاِرهِ اِل  الَِحَننٌَ  كَ ِسرَ  سٌحُ المَ  َكَشؾَ  َمنْ  ٌا ولسبُ  مار ٌا كَ لَ 

 رسول ٌا طوباكَ :  قاِبلَةً  ُتَطِوُبكَ  ةُ نٌسَ الكَ  نَ إفَ  هذالِ وَ .  اً ُمَقَدسَ  إناءً 

 لَكَ  بلمُ السَ .  افِتخاِركَ  َمَوِضعَ  َوحَدهُ  الصلٌبَ  َجَعلتَ  َمنْ  ٌا المسٌح

ٌِّدكَ  كَ لَ  اظَهرَ  َمنْ  ٌا طرسبُ  ارم ٌا  َحَملَهُ تَ تَ  ان اً َعتٌدَ  ُكنتَ  ما َس

 اؾِ ضعَ ؤبِ  اَتٌتَ  َنكَ أِل  طوباكَ .  واسِتشهادٍ  واضِطهادٍ  ضٌقٍ  من

 ألنَ  ولسبُ  مار ٌا طوباكَ .  كَ ُمَعلِمُ  إٌاكَ  َسلََمها التً الوزناتِ 

 نَ أِل  طرسبُ  مار ٌا طوباكَ .  جدِ المَ  اكلٌلَ  كَ لَ  َظَفرَ  دسالقُ  الروحَ 

 ناارالبَ  الرسوالن هاٌُ أ اٌَ فَ  * ةِ ٌَ دِ األبَ  الحٌاةِ  ِسفرِ  فً ِتبَ كُ  دقَ  اسُمكَ 

.  اإلٌمانِ  ةِ َصخرَ  على هللاِ  ٌَعةُ بِ  اَثَبتَ  اللذانِ .  األمٌنان والَوكٌبلن

 ِبَدِمُكماوَ .  الِنعَمةُ  لٌناعَ  ٌَفٌضُ  لواِتُكماِبصَ لكً  هللاِ  الى بُ طلُ نَ 

.  لَِخطاٌانا كاِملَةً  َمؽفَِرةً  الُ نَ نَ  هِ اسمِ  اجلِ  نْ مِ  سفوكِ المَ  رَ الطاهِ 

ٌَُطِهرَ  ٌهِ إلَ  ِهبلبتَ افَ  ٌَُرس   ناقلوبِ  لِ ٌَُمِهدَ .  نفوِسنا فً اإلٌمانَ  خَ و  لنا َو

 ةِ الُمَعدَ  الروحانٌة ةِ الماِبدَ  على َعُكمامَ  بالجلوسِ  ةِ للَحظوَ  بٌلَ سَ ال

 واألبنِ  لآلبِ  والُشكرَ  جدَ المَ  عُ رفَ نَ  َعُكمامَ وَ .  َمشٌَبِتهِ  لِصاِنعً

 ÷..  االبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ سِ دُ القُ  والروحِ 

 : عطشا

ٌن َرسولٌَكَ  لواتِ صَ بِ  لكً.  هاإللَ  هاٌُ أ إلٌكَ  َنَتَضرعُ   مار القدٌس 

 .ِخدماِتنا لُ َتَتقبَ وَ  لواِتناصَ بِ  َترضى. الُمَكَرَمٌن ولسبُ  ر وما طرسبُ 

 اً َعونَ  هِ بِ  َتمَنحفَ .  لِسٌاَدِتكَ  اً ٌَ رضِ مَ  َقَدمناهُ  الذي البخورِ  طرَ عِ  لٌِكونَ 

 بَِفرخٍ  لَِنشُكَركَ .  جسادِ واأل لؤلنفُسِ  اً امَ تَ  ِشفاءً وَ .  لُِضعفِنا كاِمبَلً 

 اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ. القدوس وروِحكَ  الُمبارك اباكَ  وَنحَمدُ  ةٍ َوِؼبطَ 

 ÷ ....االبدٌن ابدِ  والى
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 عودالص عٌد                          

 : ألوةا

 َوَنحَتفِلُ   . ةٍ ٌَ قِ نَ  وقلوبٍ  ةٍ َشجٌَ  وانؽامٍ  ةٍ ٌَ قُُدسِ  بِتهالٌلٍ  لكً نابَ رَ  لناهِ أ

 قواتِ  مع ظُهِركَ  ومِ ٌَ بِ  ةَ الَحظوَ  لَِنسَتِحقَ .  العجٌب صعوِدكَ  ومِ ٌَ بِ 

 فتورٍ  ٌرِ ؽَ بِ  الكرٌم كَ مَ اس وُنَمجدُ  َعُهممَ  دُ ٌ  فُنعَ .  العلوٌة السماء

 ÷ ..... اوانٍ  وكل االن . القدوس ولِروِحك وأِلبٌكَ  كَ لَ  َنسُجدُ وَ 

 : فشميون

 من َنَزلَ  الذي.  القدوس روِحهِ وَ  ابٌهِ  عَ مَ  الُمَمَجدِ  لؤلبنِ  سبٌحُ التَ 

َتَمَتعوا.  احباِبهِ  خبلِص  اجلِ  من السماء ٌَ  دقَ وَ .  هِ وآالبِ  ِبُنَعماِبهِ  لِ

 ما ُمَحقِقاً .  عجٌبٍ  ِبشكلٍ  ابٌهِ  الى الٌوم هذا مثلِ  فً اً صاِعدَ  عادَ 

 هاٌُ أ ارَفعنَ  إن   نادى النبً دوفداإ.  االولون األنبٌاء بهِ  َنَطقَ 

ٌَدُخلَ  رإوَسُكنَ  األبوابُ   وُنسِبَحهُ  هُ راِحمَ مَ  َنرجو الذي الصالِحُ  لِ

 ÷ ...وقت هذا فً

 : سذسا

ًَ  ناهَ لَ إ المسٌحُ  هاٌُ أ  ناَزلَ تَ  الذي.  ِبَعَظَمتِهِ  قابِ والف هِ ِبَمجدِ  السام

 ناِجبلَتِ  َجَددَ  بهِ وَ .  الواِهن ناسوِتنا َطبعِ  نْ مِ  اً َجَسدَ  واَتَخذَ .  إراَدِتهِ بِ 

 هِ َتدبٌرِ  انجازِ  عدَ بَ  العبلءِ  الى صاِعداً  ارَتَفعَ  الذي.  ةِ طٌبَ بالخَ  ةِ ٌَ البالِ 

 ةِ ٌَ الَمعصِ  ِبفِعلِ  نادونِ  ةِ َصدَ والم ماءِ السَ  ابوابَ  ناامامَ  َوَفَتحَ .  اإللهً

 ابٌهِ  مٌنِ ٌَ  نْ عَ  واجلََسنا.  داَلً عَ  ناعَ  الُمنَزعُ  ٌراثنامِ  إلٌنا واعادَ 

 تؤَل وامتَ .  عظٌمٍ  ِبَمجدٍ .  اً صاِعدَ  ةُ السماوٌَ  القواتُ  َفَرأتهُ .  دِ الُمَمجَ 

 ٌاَبهُ وثِ .  ةِ ٌَ رضِ األ ادومِ  من اآلتً هذا َمنْ :  قابِلَةً  اً وُهتافَ  اً َعَجبَ 

ً   الذي بارُ الجَ  القوي   الربُ  هو هذا. ؟ ِص كالبو ُمحَمَرةً   اً َسبٌَ  ُسب

 فارَفعً.  ِبقُدرِتهِ  ًَ العاتِ  على َقضىوَ .  ِبَصلٌِبهِ  ةَ ٌَ رِ الَبشَ  وَرَبطَ 

ٌَدُخلَ  رإوَسُكنَ  األرتاجُ  هاتُ ٌَ أ  بؤناشٌدِ  َهَتَفتْ  مَ ثُ .  جدِ المَ  َملِكَ  لِ
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 الربُ  هو قدوسٌ .  ارُ بَ الجَ  دٌرُ القَ  الربُ  هو قدوسٌ :   قاِبلَةً  الَظَفرَ 

:  ونقولُ  ةِ المبلِبكَ  جوقاتِ  مع َنصُرخُ  اٌضاً  حنُ نَ وَ .  الَقهارُ  العزٌزُ 

 الذي الربُ  هو باَركٌ مُ .  األبدِ  الى كاِنهِ مَ  نْ مِ   بِ الرَ  ِوقارُ  كٌ بارَ مُ 

ٌَرَفَعنا اَتَضعَ  الذي الربُ  هو ُمباَركٌ .  إلٌهِ  َرَفعناوَ  ٌناإلَ  تناَزلَ  .  لِ

ٌَُخلَِصنا اتى الذي بُ الرَ  هو باَركُ مُ  ٌُقٌَمنا ً  ؤتِ ٌَ  ان ٌُزِمعُ وَ  لِ .   لِ

 سرارَ األ لَُهم َكَشؾَ وَ  لِتبلمٌِذهِ  بلصَ الخَ  َعلَمَ  الذي بُ الرَ  هو ُمباَركٌ 

.  هرِ الدَ  انقِضاءِ  حتى َعنامَ  كونَ ٌَ  ؤنبِ  َوَعَدنا الذي الربُ  هو ُمباَركٌ 

 َموِطؤً  هِ اعدابِ  َوَجَعلَ  هاءٍ بَ وَ  ِبَمجدٍ  َصِعدَ  الذي الربُ  هو باَركٌ مُ 

 صُعِدكَ  عٌدِ بِ  فِلُ حتَ نَ  الذٌنَ  حنُ نَ  نابَ رَ  إلٌكَ  َنبَتِهلُ  نواأل * ٌهِ لَِقَدمَ 

ناوَ .  وانِشراحٍ  ابِتهاجٍ بِ   واِعنا.  إراَدِتكَ  ٌُرضً اً سلوكَ  لَِنسلُكَ  َقو 

 باألمنِ  وُمَتَنعمٌن والببلٌا الِمَحنِ  عن َبعٌدٌنَ .  ُؼرَبِتنا اٌامَ  ً  لَِنمضِ 

 َموتٌ  ٌُدانٌها ال ٌاةً حَ  واعِطنا مَ اللهُ .  بنانِ طمِ واال ةِ والراحَ  بلمِ والسَ 

 قبالِ ستِ اِل  ةِ ٌَ ماوِ السَ  القواتِ  معَ  نامٌعُ جَ  ُنخَتَطؾُ  ما لكً.  سادٌ فَ  او

ٌِِبكَ مَ  ٌَومِ   على الراقدٌنَ  أِلمواِتنا صالِحاً  اً ِذكرَ  واجَعل.  الثانً ج

          فَِرةٍ سمُ  ِبوجوهٍ  الٌمٌن جاِنِبكَ  عن َنقِؾَ  لكً ظهوِركَ  رجاءِ 

 لَ كُ وَ  نَ األ القدوس روِحكَ لِ وَ  ألبٌكَ وَ  والُشكران جدَ المَ   كَ لَ  عُ رفَ ونَ 

 ÷..  بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ 

 : عطشا

 قُمتَ وَ  ِعَوضنا ؤلَمتَ تَ وَ  . ناَجَسدِ  َولَِبستَ  تَ بشِ  َمنْ  ٌا جدُ المَ  كَ لَ 

ٌَصَعد. ٌكَ إلَ  ابنَ ذِ َتج لكً ماءِ السَ  الى تَ َصِعدّ  والٌومَ .  َتناٌوأحٌَ   َفل

 ُمسَتِعدٌن كونَ نَ  ان لناهِ أو.  نَ األ َقَدمناهُ  الذي بخوِرنا ِعطرَ  اماَمكَ 

 ِبَعطاٌاه لَِننَعمَ  تبلمٌِذكَ  هِ بِ  تَ َوَعدّ  الذي.  القدوس روِحكَ  اِلقِتبالِ 

 لَ كُ وَ  نَ األ. القدوس وروِحكَ  كالُمبارَ  واباكَ  وَنحَمَدكَ .  ةِ ٌَ الَسخِ 

 ÷ ....بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ 

ٕٔٓ



  )حلول الروح القدس على التالمٌذ (  الُعنصرة عٌد                 

  : ألوةا

 سابٌحَ تَ  ٌكَ إلَ  َنرَفعُ  وقداَسةٍ  هرٍ بِطُ  لكً.  اإلله بُ الرَ  هاٌُ أ لناهِ أ

 ِبشبهِ  األطهار لِ الُرسُ  على القدوس روِحكَ  حلولِ  ومِ ٌَ  فً ةً ٌَ روحِ 

 تِلكَ  نْ مِ  نابَ رَ  نامؤَل افَ .  اإللهٌة هُ مواِهبَ  علٌِهم اً ُمفٌضَ .  ةٍ نارٌَ  ِسَنةٍ أل

 لَِنرَفعَ .  ةِ لٌَ األزَ  ةِ ٌَ اإللهِ  بؤنواِركَ  افكاِرنا واِنرْ .  ةِ ٌَ سِ القُدُ  واِهبِ المَ 

 اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ القدوس روِحكَ وَ  الوحٌد بٌكَ أِل وَ  اً كرَ شُ وَ  اً مدَ حَ  كَ لَ 

 ÷ .......بدٌناأل ابدِ  والى

 : فروميون

 لؤلبنِ  التراتٌلُ ,  خبلِصنا اجلِ  من ابَنهُ  ارَسلَ  الذي لآلبِ  سبٌحُ التَ 

 للروحِ  التهلٌلُ .  َخلََصنا ةِ ٌَ اإللهِ  قَوتِهِ بِ وَ .  طبٌَعِتنا فً اشَتَركَ  الذي

 قدٌسُ التَ .  اؼنانا ةِ ٌَ الروحِ  واِهِبهِ مَ  نْ مِ  الذي الفارقلٌط سِ دُ القُ 

 هِ بِ  الذي حُ الصالِ .  ةِ رٌَ شَ البَ  األفهامِ  عن الُمتسامً سِ األقدَ  للثالوثِ 

 ÷ ....وقت هذا فً والِوقارُ  جدُ المَ  لٌقُ ٌَ 

 : سدرا

 ةٍ فاِبضَ  كاتٍ رَ بَ  القدٌسٌن ُرُسلِكَ  َمَنحتَ  َمنْ  ٌا.  بُ الرَ  سٌحُ المَ  هاٌُ أ

ٌّتَ  الذي انتَ .  ةٍ زٌرَ ؼَ  َوَمعوناتٍ  بَرحوا ِبؤال اوَص  حتى اورَشلٌمَ  ٌَ

لَبسوا ةً  ٌَ ِتمُ  ومَ الٌَ  ذاهوَ وَ .  األعالِ  من قو  قَتِبلونَ  اإللهً َوعُدكَ  ٌَ ٌَ  ف

مَتلِ .  ةٍ نارٌَ  ألِسَنةٍ  ِشبهَ  القدوس كَ روحَ  ٌَ .  ةِ ٌَ اإللهِ  واِهِبكَ مَ  نْ مِ  نَ بوو

ٌَرونَ  َتَؽ ٌَ  موالَ َفَتكَ . ةٍ وِدراٌَ  ِحكَمةٍ  ذوي الى ُبَسطاءَ  ُسَذجٍ  اُناسٍ  نْ مِ  ف

 َوَبَكتوا الباِهرات الُمعِجزاتِ  ماٌِدٌهِ  على َوَجَرتْ .  ةٍ ُمَتَنِوعَ  بؤلِسن ةٍ 

ةِ  الدهرِ  هذا ُحكماءَ   َنِجلُ  إذ نحنُ وَ .  لَِبسوهُ  الذي سِ القُدُ  الروحِ  ِبقو 

ٕٔٔ



 افاضَ وَ  هللاِ  روحُ  َظَهرَ  َحقاً :  قابلٌن صُرخُ نَ .  هذهِ  وحِ رال اعمالَ 

 لَ الُرسُ  القدس الروحُ  َثَبتَ  ومِ الٌَ  هذا ثلِ مِ  فً.  لِ الُرسُ  على مواِهَبهُ 

ةً  قلوَبُهم َمؤَلَ وَ .  الُمسَتقٌم اإلٌمانِ  فً ٌَ  تْ ؤَل وامتَ .  اً بلمَ سَ وَ  َتعز

 الروحُ  اشَرقَ  ومِ الٌَ  هذا ثلِ مِ  فً.  اً قامَ وانتِ  اً ِحقدَ  هودِ الٌَ  قلوبُ 

  ومِ الٌَ  هذا ثلِ مِ  فً.  والرٌَبةِ  الَشكِ  ظبلمَ  التبلمٌذِ  نْ مِ  وَطَردَ 

 الٌومِ  هذا ثلِ مِ  فً.  سِ األقدَ  الثالوثِ  سمِ اب ُمَبشرٌنَ  لَ الُرسُ  انَطلَقَ 

 اعطى الذي الَكَرمِ  كَ ذلِ  ِعَوضَ .  ةِ ٌَ قٌقِ الحَ  هُ بٌَعتَ  الُمخلِصَ  سَ اس  

بَتِهجُ  الٌومِ  هذا ثلِ مِ  فً.  بِ الِعنَ  نْ مِ  دالً بَ  اً خرنوبَ  .  ُبطرسَ  ٌَ

ٌَرَتقِشُ   َوعدُ  ألنَ .  َمسرورٌنَ  لِ الُرسُ  رَ سابِ  ِبحُ ٌُسَ وَ .  اندراوس َو

 ُتَسلَِحنا ان طالبٌنَ  نابَ رَ  ٌكَ إلَ  َنصُرخُ  هذا جلِ أِل وَ  *  َتمَ  قد ِص الُمخلِ 

 ُتَطِهروَ .  الِبقة سابٌحَ تَ  ٌكَ إلَ  لَِنرَفعَ  َوَتقٌنا.  القدوس بروِحكَ 

 خاِدعَ مَ  َتجَعلَناوَ  ةِ الَسِمجَ  واتِ هَ والشَ  ةِ طٌبَ الخَ  ادرانِ  نْ مِ  افكاِرنا

 ربُ  ٌا افِضْ .  القدوس روِحكَ  ِبُسكنى البِقة َنقٌة لَ َهٌاكِ وَ  ةطاِهرَ 

 بلمِ ظَ  نْ مِ  ِجنانَ وَ .  َمعِرَفِتكَ  ورُ نُ  لٌناعَ  واشِرقْ .  راِحِمكَ مَ  لٌناعَ 

 فً القدٌسٌن ُرُسلِكَ  لَِنصٌبِ  امواِتناوَ  لناهِ أو.  بللوالضَ  التٌهِ 

 لِروِحكَ وَ  ألبٌكَ وَ  اً كرَ شُ وَ  اً مدَ حَ  لَكَ  لَِنرَفعَ  السماوي لكوِتكَ مَ 

 ÷ ...االبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ  القدوس

 : عطرا

ِتكَ  عناهُ فَ رَ  الذي البخورِ  طرَ عِ  اِمنّ  لَ َتقبَ  ان اللُهمَ  َنسؤلُكَ  ٌَ  فً لِربوِب

 َنسلُكَ وَ .  ةِ جٌبَ العَ  ةِ ٌَ اإللهِ  ِبَتَدابٌِركَ  َنلَهجَ  ان لناهِ أوَ .  الحٌن هذا

 لكً.  اسَمكَ  ُنَعِظمُ  ُمَقَدسةٍ  ِبَتسابٌحٍ وَ .  اً البِقَ  اً َحَسنَ  اً سلوكَ  اماَمكَ 

 هذا ثلِ مِ  فً لِ الُرسُ  على َتهُ اَفضْ  الذي الفارقلٌط روِحكَ  نْ مِ  اَنمَتلِ 

    ÷...االبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  األنَ  اً كرَ شُ وَ  اً مدَ حَ  كَ لَ  عُ رفَ نَ وَ  الٌومِ 

ٕٕٔ 



 الذهب جمعة                       

  : ألوةا

 ان واعِطنا.  السماوٌة مواِهِبكَ  ِؼنى بالِ قتِ اِل  اإلله بُ الرَ  هاٌُ أ لناهِ أ

 فاءِ ِبصَ  الخفٌؾ نٌَركَ  لُ وَنحمِ .  ةِ ٌَ اإللهِ  ِنعَمتِكَ  عطاٌا على َنحُرصَ 

ٌ   وُحسنِ  لبِ القَ   بطرس كالرسولٌَن مِ العالَ  فً باسِمكَ  َوَنكِرزُ .  ةِ الن

 ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ اً كرَ شُ وَ  اً حمدَ  كَ لَ  عُ رفَ نَ وَ .  وٌوحنا

 ÷ .......بدٌناأل

 : فروميون

 لُِرسولِهِ  الصاِدقَ  َوعَدهُ  َكَملَ  الذي بارالجَ  للُمخلِِص  سبٌحُ التَ 

.  اإللهٌةِ  ِبحكَمِتهِ  َوَوَسَمُهم القدوس هِ روحِ  ٌِهمإلَ  ؤرَسلَ فَ .  القدٌسٌن

ةً  ألَبَسُهموَ  زاِبَمُهمعَ  َشَددَ وَ  افهاَمُهم وانارَ   فَخَرجوا.  األعالِ  نْ مِ  قو 

 َوُمعِجزاتٍ  آٌاتٍ  وصانعٌنَ . الناس لَِجمٌعِ  الخبلِص  ِبِبشارةِ  ُمنادٌنَ 

 هذا فً والُشكران مدُ الحَ  لٌقُ ٌَ  ِبهِ  الذي ذاكَ .  األقدس ُمَعلِِمهم باسمِ 

 ÷ ....وقت

 : سدرا

 َمنْ  ٌا.  والِهبات بالَعطاٌا اً وَؼنٌَ  بالِعبادِ  اً لَطٌفَ  ٌا الرب سٌحُ المَ  هاٌُ أ

ٌَكِرزوا ُرُسلِكَ  تَ أَمرْ   المسكوَنةِ  فً ِبها ٌُنادواوَ  ٌاةِ الحَ  ِبِبشارةِ  لِ

ٌَُتلِمذوا ٌَدوسوا قَوةً  واعَطٌَتُهم.  ممَ واألُ  الشعوبَ  و  العقاِربَ  لِ

  ٌ اطٌنَ  باسِمكَ  ِرجواٌُخْ وَ .  اتوالَح ٌَ   والعاهات األسقامَ  ٌَشفواوَ .  الش

ٌُقٌموا  روَحكَ  علٌِهم َحلَ  دقَ وَ  براراأل لُ الُرسُ  َفَطَفقَ .  مواتاأل و

 بالُمعِجزاتِ  الجموعَ  ٌُدِهشونَ وَ .  اسِمكَ بِ  ٌَُبِشرونَ  القدوس

  لَ ٌكَ هَ  وٌوحنا طرسبُ  َقَصدَ  هذا ةِ الُجمعَ  ومِ ٌَ  ثلِ مِ  فًوَ .  الباِهرات

ٕٖٔ 



دِ  َمد   ٌِهماإلَ  َطلَبَ فَ .  هِ مِ اُ  طنِ بَ  نْ مِ  اً ُمقَعدَ  وافَتَقدا.  الربِ    لَهُ  ونِ العَ  ٌَ

 هللاِ  ِؼنى نْ مِ  بل.  لُِنعطٌكَ  َهبٌ ذَ  وال فَِضةٌ  لنا ٌسَ لَ  طرسبُ  فؤجاَبهُ 

ِدهِ  وامَسَكهُ .  وامشِ  قُمْ  الناصري سوعُ ٌَ  اسمِ بِ فَ .  َنمَنَحكَ  ٌَ  وَنَهضَ  ب

 الى َخلَ دَ وَ .  مشًٌَ  صارَ وَ  َوَثبَ وَ .  اهُ وَكعبَ  ِرجبلهُ  فَتَشَدَدتْ .  بهِ 

ٌُسَ  رُ طفُ ٌَ  هووَ  لِ ٌكَ الهَ   هو اَنهُ  الحاِضرون َعَرؾَ  وإذ.  هللاَ  بحُ و

 َدهَشةً  امَتؤلوا.  للَصَدَقةِ  لِ ٌكَ الهَ  بابِ  على ٌَجلِسُ  كانَ  يالذ الُمقَعدُ 

 الخطاة عبٌَدكَ  حنُ نَ  رب ٌا كَ شُكرُ نَ  واألن * كان لِما وحٌَرةً 

 حرِ بَ  الى سلٌنَ وَ تَ مُ  اسَمكَ  ِجدُ ُنمَ وَ .  ِنعَمِتكَ  ِبَفضلِ  الُمَخلَصونَ 

 روِحكَ  ِنعمةَ  ٌناإلَ  وُترِسل اإللهٌةِ  عوناِتكَ مَ  نالَ  دَ لُِتَجدِ .  جوِدكَ 

ًٌّ وسدالق .  الّسِنٌةِ  ِهباِتهِ  ٌِض فَ  نْ مِ  ناقلوبِ  ً  ؽنِ ٌُ لِ .  ةِ رٌَ البَ  ُمح

نُصُرناوَ  ٌَُنجٌنا.  الروحٌٌن اعداِبنا على ٌَ  ةِ الشرٌرَ  هواءِ األ من و

ٌُبعِ .  ةِ الَسِمجَ  واألفكارِ   ٌَجَمعوَ .  واالنقِسامات بلفاتالخِ  عنا دو

 لواتِ صَ بِ  ناواجسادِ  ناانفُسِ  رب ٌا َوَقِدسْ ,  الُظلُمات تٌهِ  نْ مِ  ناانفُسِ 

ء ناافواهِ  لَِتمجٌِدكَ  وافَتح.  القدٌسٌن ُرُسلِكَ  ًّ .  ناألِسَنتِ  ِركَ لُِشكْ  وَه

 فً للقٌامِ  المإمنٌن ناوامواتِ  لناوأهِ .  ناِشفاهِ  لَِتعظٌِمكَ  ررِ َوح

    والُشكران مدَ الحَ  لَكَ  ُنَرِتلَ  لكً.  الٌمٌن جاِنِبكَ  عن لكوِتكَ مَ 

 ÷ ...االبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ

 : عطرا

 هذا فً لَكَ  َقَدمناهُ  الذي البخورِ  طرَ عِ  َكَرِمكَ  ِض ِبفابِ  رب ٌا لْ بَ قَ تَ 

َتكَ  تَ اظَهرْ  فٌهِ  الذي الٌومِ   األطهار ُرُسلِكَ  بواِسَطةِ  اإللهٌةِ  قو 

ُكنوَ .  القدٌسٌن ٌَ  خطاٌانا َولَِمؽفَِرةِ .  اإللهً بللِكَ جَ  لِِرضى ل

ٌّاحِ .  َهفواِتنا عن والَعفوَ   لُِنَسِبَحكَ .  الراقدٌن خَوِتناإو اباِبنا َولِن

   ÷ .....االبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ
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ت كنٌسة اول ارتذك   د  ٌّ    ٌ ثرب فً العذراء السٌدة اسم على ُش

  : ألوةا

 كبارَ المُ  الٌومِ  هذا فً صلواِتنا رَفعُ نَ .  َقَدَرهُ  الجلٌل اإللهُ  هاٌُ أ إلٌك
ٌّدِ  ِذكرى فٌهِ  ُنعٌدُ  هو الذي ٌَتْ  كَ لَ  كنٌَسةٍ  اولِ  َتشٌ  اسمِ  على ُبِن

 اً ومَ ٌَ  ِبشفاَعِتها رب ٌا لهُ اجعَ فَ .  ٌَثرب دٌنةِ مَ  فً رٌممَ  العذراءِ 
 لَِتلَهجَ  ألِسَنِتنا واِهل.  والَخٌرات بالِنَعمِ  اً وفاِبضَ .  ركاتِ بالبَ  اً زاِخرَ 
 ًالحَ  لروِحكَ وَ  حالصالِ  بٌكَ أِل و كَ لَ .  ناءِ والثَ  كرِ الشُ  آٌاتِ بِ  اً َدومَ 

 ÷ .......االبدٌن ابد والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ القدوس

 : فروميون

.  الطاِهرة تولالبَ  احشاءُ  َهااعَطتْ  التً باَركةالمُ  للَثَمرةِ  الُسبحُ 
 للَمن التكرٌمُ .  الَعِطشى األرِض  فً اٌَنعَ  الذي للُؽصنِ  جدُ المَ 

 األفراحِ  لَِعنقودِ  التهلٌلُ .  الُمصَطفى اإلناءِ  فً ُوِضعَ  الذي اللذٌذ
.  المإمنٌنَ  انفُسَ  ِبَخمَرِتهِ  وانَعشَ  جٌدةِ المَ  الَكرَمةِ  فً َنَضجَ  الذي
َحتهُ  الذي الكروبٌم لِربِ  كرُ الشُ  ٌَ  ذكارَ تِ  وَكَرمَ .  العذراء َمرَكَبةُ  َز

 مدُ الحَ  لٌقُ ٌَ  هِ بِ  الذي حُ الصالِ .  المذاِبحِ  على اسُمها َوَشَرؾَ  والَِدِتهِ 
 ÷ .... األبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ.  جبللواإل والسجودُ 

 : سدرا

 رٌممَ  العذراءِ  الى َكلَِمِتكَ  ارَسلتَ  َمنْ  ٌا الُمدَرك ؼٌر اإلله هاٌُ أ

ٌُخلِصَ  كاِمبلً  جَسداً  اً ُمَتِخذَ  فٌها َحلَ فَ .  رِ شَ بالبَ  نكَ مِ  َمحَبةً   العالمَ  بهِ  ل

.  لِ ضابِ الفَ  بعبٌرِ  الُمَعَطرِ  ِتذكاَرها ؾَ َوَشرَ .  ةِ طٌبَ والخَ  الموتِ  نْ مِ 

ٌَُكِرموها ةٍ ٌَ روحِ  تراتٌلَ  الناسِ  افواهُ  َمؤَلَ وَ   نحنُ وَ .  نقٌةٍ  بِِشفاهٍ  ل

 الِبَقةٍ  وِبتراتٌلٍ .  بجٌلِ والتَ  الترنٌمِ  آٌاتِ  لها رَفعُ نَ  َمعُهم اٌضاً 

ةٍ  ومزامٌرٍ  ٌَ  لَم التً ةُ الطاِهرَ  ماألُ  هً انتِ :   قولُ نَ وَ  َنهِتؾُ  َشج

 ةُ الَمملوءَ  الُمعٌنُ  هً انتِ .  البتوالت اقَدسُ  وهً اً َزوجَ  َتعِرؾ

 َشمسُ  فٌكِ  َحلَ  امَ لَ  ةً ثانٌَ  سماءً  رتِ صِ  قدوَ .  النجاةِ  ةُ فٌنَ سَ وَ  كاتٍ رَ بَ 
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 ماءَ  ةِ رٌَ شَ البَ  على َرَشتْ  التً ةُ الُمضٌبَ  ةُ ابَ حَ السَ  هً انتِ .  البر

 ةُ والَجوَهرَ .  الخٌرات صنوؾَ  الَمملوَءةُ  ةُ الِخزانَ  هً انتِ .  ٌاةِ الحَ 

 الَحقلُ  هً انتِ .  الباِهرات حاِسِنهامَ  فً َعٌبَ  ال التً ةُ مٌنَ الثَ 

 روناه َعصا هً انتِ .  ٌاةالحَ  ُسنُبلَ  فٌهِ  نالَ  َنَبتَ  الذي كبارَ المُ 

 عَ َنبَ  الذي انُ وَ الص   هً انتِ .  جٌبٍ عَ  شكلٍ بِ  وأثَمَرتْ  ازَهَرتْ  التً

 َقضى اً نقودَ عَ  َحَملَتْ  التً رَمةُ الكَ  هً انتِ .  ةِ رٌَ البَ  فً ماءً  نهُ مِ 

 الذي دُ الَجٌّ  لحُ المِ  هً وانتِ .  ةِ اللَعنَ  ةِ رارَ مَ  على َخمَرِتهِ  َمذاقِ بِ 

 فً ةِ ؽروسَ المَ  الحٌاة َشجرةُ  هً انتِ .  ةرٌَ شَ البَ  ةَ الِجبلَ  سادُ فَ  اصلَحَ 

 ةُ دٌعَ الوَ  ةُ مامَ الٌَ  هً انتِ  ةِ طٌبَ الخَ  فً الماِبتٌنَ  لِخبلِص  الَجَنةِ  طِ سَ وَ 

 بهِ  الذي الُمنٌر مُ ل  السُ  هً انتِ .  األٌام القدٌمُ  النسرُ  احَتَضَنها التً

 ناهَ إلَ  الربُ  هاٌُ أ إلٌكَ  نبَتِهلُ  واألنَ  * األزلً اآلبِ  الى نُسناجِ  دَ َصعِ 

 واِتنالَ صَ  َتسَمعَ  ان.  ٌكَ إلَ  َقَربناهُ  الذي البخورِ  طرِ عِ  معَ  طالبٌنَ 

 كاتِ رَ البَ  َفٌضَ  وابناِبها ةِ ٌعَ البِ  على َتسُكبوَ .  ُتؽنٌنا واِهِبكَ مَ  نْ مِ وَ 

مٌِنكَ وَ  ٌَ  ِشفاءً  وارِسل اللُهمَ .  ناتِهابَ  َوَتسُترُ  هااوالدِ  ُتَظلِلُ  ب

 َوَعزِ .  الُمَتضاٌقٌن عن جْ وافرِ .  أَفِتكَ رَ بِ  دُهموافَتقِ  للمرضى

 رواؼفِ .  الُمَبَددٌنَ  عواجمَ  الضالٌنَ  وُردَ .  ببٌنوالُمكتَ  الَحزانى

ٌّحوَ .  والُمذنبٌن للُخطاةِ   رجابِكَ  على الراقدٌنَ  إمنٌنَ المُ  ىوتَ المَ  َن

 لَ كُ وَ  نَ األ اً ُشكرَ وَ  اً مدَ حَ  كَ لَ  عُ رفَ نَ  ُهموَ  حنُ نَ  لكً.  الَحق باإلٌمانِ 

 ÷ ...بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ 

 : عطرا

 مِ األُمَ  ةِ كافَ  بٌنَ  ةِ الُمباَركَ  هِ اُمِ  َقَدرَ  َعَظمَ  َمنْ  ٌا.  زلًاأل هللاِ  كلَمةَ  ٌا
 َعهاٌ  بِ  ةسَ الُمقدَ  ةُ نٌسَ الكَ  تْ َوَشَرفَ  . الطوبى لها ؤعَطتْ فَ .  والشعوب

.  للمإمنٌنَ  َرَكةً بَ  هاذكارِ تِ  ومَ ٌَ  رب ٌا لاجعَ فَ .  كالُمبارَ  سِمهاابِ 
لَهجوا لكً.  اجمعٌن لَُهم َعونٍ  وَسَببَ   بٌكَ أِل وَ  مدِ والحَ  كرِ بالشُ  كَ لَ  ٌَ

    ÷ .....بدٌناأل ابدِ  والى األن القدوس روِحكَ لِ وَ 
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 برصوم مار عٌد                    

  : ألوةا

 ربٌسُ  رصومبَ  مار الُهمام القدٌسِ  بِذكرى فِلَ لِنحتَ  نابَ رَ  لناهِ أ

 ٌرِ الخَ  عدوُ  الشرٌرِ  ةِ قوّ  على َنَتَؽلَبُ  لواِتهِ صَ بِ  لكً.  اكِ الُنسّ 

 مدَ الحَ  كَ لَ  رَفعُ نَ فَ .  لُِضعفِنا ونِ العَ  ِبَصكِ  فوزُ نَ  ِبِطلباِتهِ وَ .  بلحوالصَ 

 ÷ .......بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ كرانوالشُ 

 : فروميون

 للذي هلٌلُ التَ .  َعَظَمِتهِ  َؼورَ  رُ سبَ ٌُ  ال الذي هِ ِبسمو   للفاِبقِ  سبٌحُ التَ 

ِتهِ  رِ شَ البَ  نْ مِ  ُتدَرك ال ٌَ ٌّهِ  ذكارَ تِ  َعَظمَ  الذي.  ازل   برصوم مار َصف

 التلمٌذُ  هذا اختارَ  لَِمنْ  قدٌسُ التَ .  ِذكراهُ  ةِ سكونَ المَ  فً َشَرؾَ وَ 

 ومِ ٌَ بِ  َتبَتِهجُ  نٌَسةُ الكَ فَ .  ِجهاِدهِ  فً  َوَعَضَدهُ  ِوالََدِتهِ  منذُ  الحبٌب

.  ُمختارٌهِ  ٌنَ بَ  احصاهُ  الذي بِ للرَ  اً مدَ حَ وَ  اً َمجدَ  َوَترَفعُ  عٌِدهِ 

 ÷ ....وقت هذا فً قارُ والوِ  بحُ السُ  لٌقُ ٌَ  هِ بِ  الذي حُ الصالِ 

 : سدرا

 هُ اِسنَ حَ مَ  الكثٌَرةُ  برصوم مار القدٌس لِخدَمِتهِ  اختارَ  للذي مجٌدُ التَ 

 األعمالِ  َوُحسنِ  اإلٌمانِ  ِبثباتِ  لهُ  والَمشهودِ .  ضاِبَلهُ فَ  زٌلَةُ والجَ 

 قاِنتاً  نٌاالدُ  فً َوَزِهدَ  واِتهِ هَ شَ وَ  العالم احَتَقرَ  الذي ذاكَ .  واألقوالِ 

 امرُ  ذاعَ وَ .  لِهاكُ  ةِ عمورَ المَ  فً الذكٌة افضالِهِ  راِبَحةُ  َفَعَبَقت.  لَِرِبهِ 

 ان دونَ  سرورٍ وَ  ؤناةٍ بِ  الَمَشاقَ  واحتمالَهُ .  بارالجَ  الُمذِهل َصبِرهِ 

َتَزعَزعَ  فُترُ  او اٌماِنهِ  عن ٌَ  عن لِساَنهُ  أهدَ ٌَ  ملَ وَ .  ِجهاِدهِ  عن ٌَ

نَقِطعُ  ملَ وَ .  ُمَعلِِمهِ  اسمِ  مجٌدِ تَ   َقلَبهُ  َسَكبَ  بل.  بلَتهُ صَ وَ  وَمهُ صَ  ٌَ
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ُذقْ  ملَ وَ .  زٌَرةٍ ؼَ  دموعٍ بِ  رِبهِ  امامَ  َدعْ  ملَ وَ .  اً ناِدرَ  إال ومِ النَ   عمَ طَ  ٌَ ٌَ 

 ةُ سَ دَ قَ المُ  نٌسةُ الكَ  ؤنَ فَ  ولهذا.  اً رَ شٌّ بَ  او اً ذٌرَ نَ  فٌها كانَ وَ  إال فُرَصةً 

 رٌؾُ الشَ  هاٌُ أ طوباكَ :  تقولُ وَ  هلٌلِ والتَ  بالتراتٌلِ  ذكراهُ  ومَ ٌَ  ُتَطِوبُ 

.  قداَسِتكَ  نْ مِ  نالَ ٌَ  ان مَ لَ االع ٌَسَتِطع لَم إذ.  رصومبَ  مار بادِ بالعِ 

.  والكرامات لِ ضابِ الفَ  صاِحبَ  ٌا برصوم مار القدٌسُ  هاٌُ أ طوباكَ 

نْ  َمنْ  ٌا ٌَ  ٌا طوباكَ .  الِخصال واحسن األعمال لِ ؤفضَ بِ  كَ ذاتِ  تَ َز

 ةِ سَ دَ قَ المُ  ةِ البٌعَ  اوالدُ  حنُ نَ وَ  * النورانٌٌن اجواقِ  ٌنَ بَ  اُحصٌتَ  َمنْ 

 الذي بِ الرَ  الى طالبٌنَ .  الجلٌل القدٌسِ  هذا ذكارِ تِ  ومَ ٌَ  ُنكِرمُ 

 اً بلمَ سَ وَ  اً داِبمَ  أمَناً  لواِتهِ صَ بِ  رب ٌا اعِطنا:  لٌنوقابِ  اصطفاهُ 

 ٌنِنابَ  نْ مِ  وارَفع.  ؤدٌبِ والتَ  الَؽَضبِ  قُضبان ناعَ  وابِعد,  اً ٌَ قٌقِ حَ 

 الَمرضى ةِ ٌَ بالعافِ  وَكلّلْ .  ةالمإلِمَ  باترَ والضَ  ةِ ٌَ القاسِ  بَ جارِ التَ 

 األٌتامَ  َوَدبر األطفالَ  وارعَ .  الُمسنٌنَ  واحَفظ.  والُمَتَوجعٌن

 واعؾُ  الُخطاةَ  رْ رِ َوبَ .  سٌننِ الدَ  وَقِدس الجٌاعَ  واشِبع.  لَ واألرامِ 

 األسرى واطلِق.  ٌاتتَ والفَ  الفتٌانَ  ؾْ َوَعفِ .  الُمذنبٌن عن

 ُكلِ  فً اجلِنا نْ مِ  ٌكَ إلَ  ةِ رفوعَ المَ  لواتالصَ  واسَمع.  سجونٌنوالمَ 

 ُهمْ وَ  حنُ نَ  لكً.  المإمنٌن وتانامَ لِ  اً صالِحَ  اً ِذكرَ  واجعل.  حٌنٍ 

 اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ  القدوس روِحكَ وَ  ابٌكَ  واسمُ  الكرٌم كَ اسمُ  ُنمِجدُ 

 ÷ ...بدٌناأل ابدِ  والى

 : عطرا

قبلُ  َمنْ  ٌا  لَ َتقبَ  ان َنسؤلُكَ .  قدٌسٌه لِذكرى بَتِهجُ ٌَ وَ  ساجدٌهِ  ِخدَمةَ  ٌَ

.  برصوم مار الُشجاع ُمختاِركَ  لواتِ صَ  جاهِ بِ  هذهِ  دَمِتناخِ 

 فً كَ فُنَسِبحُ .  اَسةً دَ قَ وَ  اً ونَ عَ  الُ نَ نَ  هِ اَعتِ فَ ِبشَ  لكً.  ِببخوِرنا ىَترضَ وَ 

 ÷ .....بدٌناأل ابدِ  والى حٌنٍ  ُكلِ 
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 الرسول توما مار عٌد                  

  : ألوةا

 ٌنِ عَ بِ  رُ نظُ نَ وَ .  ةِ سَ الُمقدَ  جراِحكَ  ضماِبِرنا عٌونٍ بِ  لَ َنَتؤمَ  ان نابَ رَ  اعِطنا
َدٌكَ  فً ةِ ؽروسَ المَ  سامٌرالمَ  َموِضعِ  الى الروحِ  .  ةِ الطاِهرَ  كَ ٌرجلَ وَ  ٌَ
 توما مار سولِكَ رَ  مع َوَنصُرخُ .  األقدس َجنِبكَ  فً ةِ الَحربَ  كانَ مَ  نُ وُنعاٌِ 
 اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ اً ُشكرَ وَ  اً مدَ حَ  كَ لَ  عُ رفَ نَ فَ .  ناإلهَ وَ  نابَ رَ  هو انتَ :  قابلٌن
 ÷ .......بدٌناأل ابدِ  والى

 : فروميون

 ِحكَمةً  ُهمؤَل مَ وَ .  القدٌسٌن سولِهِ لِرُ  روحٌة واِهبَ مَ  َمَنحَ  الذي للربِ  الحمدُ 
 ةِ سكونَ المَ  اقطارِ  فً هابِ  نادوافَ .  ةِ ٌَ اإللهِ  ةِ بالَمعِرفَ  َزَوَدُهموَ .  َوفِهَماً 

 مار الُمختار الرسول َوَجهَ  لَِمنْ  التقدٌسُ .  الخبلصٌة ِبشاَرِتهِ  ناشرٌنَ 
 نْ مِ  هاٌُنقِذَ وَ .  اإللهً النورُ  لٌهاعَ  ٌَُسلِطَ  لكً ةِ الُمظلِمَ  الهند ببلدِ  الى توما
 مدُ الحَ  لٌقُ ٌَ  هِ بِ  الذي حالصالِ .  األصنام ةِ بادَ عِ وَ  األوثانِ  بللَةِ ض

 ÷ ....  وقت هذا فً كرانوالشُ 

   : سدرا

 مار َرسولِكَ  ِبتذكارِ  فالِ لبلحتِ  لناهِ أ.  الُمَتَجسدِ  آلبِ ا ةَ مَ لِ كَ  ٌا مَ اللهُ 

 لٌِهمعَ  بُ كِ سَ نتَ فَ .  ِبشاَرِتكَ  الشعوبِ  الى ٌَحِملَ لِ  هُ تَ اصَطَفٌ الذي توما

 هُ ِوبَ طَ نُ  َفخرٍ وَ  َرحٍ بِفَ  نانَ إفَ .  القاِتم ةِ ٌَ نِ ثَ الوَ  بلمُ ظَ  نُهمعَ  دَ دِ ُتبَ وَ  كَ ِنعَمتِ 

 ُدكَ ٌ  سَ  لَكَ اه   َمنْ  ٌا توما مار بٌبالحَ  الرسولُ  هاٌُ أ طوباكَ :  قابلٌن

َدٌهِ  ِجراحَ  لَِتلِمسَ   فً ةِ ربَ الحَ  وِضعَ مَ  كَ عِ صبِ إ عُ َتضَ وَ  ٌهِ جلَ رِ وَ  ٌَ

 إٌمانِكَ بِ  تَ جاَهدّ  َنكَ أِل  الُمَبَجل الرسول هاٌُ أ طوباكَ .  هِ نبِ جَ 

 الرسولُ  هاٌُ أ طوباكَ . وإلهً ربً:  بلً قابِ  ظٌمٍ عَ  وتٍ صَ بِ  َصَرختَ فَ 

 ةِ لِمَ كَ  ِبَتؤُنسِ  ٌإمنوا ملَ  الذٌن اَعةٍ جَ ِبشَ  َوَبختَ  كَ نَ أِل  توما مار لٌلالجَ 

 تَ رَهنْ بَ  َمنْ  ٌا توما مار ؽبوطالمَ  الرسولُ  هاٌُ أ طوباكَ .  هللا

.  األزلً هللاِ  مةُ لِ كَ  هو الرب المسٌحَ  انَ  على الصاِدق رافِكَ اعتِ بِ 

 نْ مِ  ذاَتكَ  اسَتعَبدتَ  َنكَ أِل  توما مار األمٌن الرسولُ  هاٌُ أ طوباكَ 

ٕٔ9 



ٌ   ةِ ِرسالَ  َتحِملَ  ان اجلِ   كانوا َمنْ  َوُتحرر وإخبلٍص  بؤماَنةٍ  ِدكَ َس

 مار الُمختار الرسولُ  هاٌُ أ طوباكَ .  خاضعٌن األوثانِ  لِعبودٌةِ 

.  ربِكَ  سٌحِ بالمَ  َمَحَبةً  ُكلِهِ  لمِ ابالع وَكَفرتَ  كَ َنفسَ  اَنَكرتَ  ألَنكَ  توما

 ِبُصنعِ  سٌحُ المَ  َشَرَفكَ  َمنْ  ٌا توما مار بارالجَ  سولُ الرَ  هاٌُ أ طوباكَ 

ٌِِدكَ  حظٌَرةِ  الى دٌدُ العَ  َدَخلَ فَ .  ةِ الُمدِهشَ  الُمعِجزاتِ   ٌا طوباكَ .  َس

 فٌها  َنَشرتَ وَ  قِ الَمشرِ  بلدَ بِ  اَنرتَ  فقد توما مار الحقِ  رسولَ 

 َمنْ  ٌا توما مار الُحرٌة رسول ٌا طوباكَ .  اإلنجٌلً قِ الحَ  عِرَفةِ مَ 

 هاٌُ أ طوباكَ .  بلمِ الظَ  ةِ عبودٌَ  نْ مِ  الِهندَ  رَ لُِتحرِ  ةِ ٌَ بالعبودِ  َرضٌتَ 

 ةِ ٌَ عمودِ المَ  ةَ ُحل   السوداء العروس ألَبستَ  كوِنكَ لِ  توما مار الُمجاِهد

 ٌَرضى ان.  ِبنارَ  حُ سٌالمَ  هاٌُ أ ٌكَ إلَ  لُ سَ وَ تَ نَ  انَ نَ إفَ  لهذاوَ  *  ةِ الناِصعَ 

مَنحَ وَ .  ِطلباِتنا الى ٌَسَتجٌبُ وَ  واِتنالَ صَ بِ   ِبذكراكَ  الُمحَتفلٌنَ  ٌَ

.  للُمتضاٌقٌن اً َفَرجَ وَ  للمرضى فاءَ الشِ  ً  ٌُعطِ فَ .  ةٍ ٌَ هِ إلَ  عوناتٍ مَ 

 إمنٌنالمُ  ةِ لِكافَ  اً بلمَ سَ وَ  اً منَ أوَ . للُمكَتببٌن اَعةً جَ شَ وَ  للَحزانى زاءً عَ وَ 

ٌََضعُ  ٌُزٌلُ  للحروبِ  اً َحدَ  و  بٌنَ  واأللَفةُ  الَمَحَبةُ  سودُ تَ فَ .  الِخبلفات و

مَنحُ .  والُرعاةِ  الرإساءِ  ٌَ .  للُشبانِ  وِعَفةً .  فاءالُضعَ  للشٌوخِ  ةً قو   و

ةً  ٌَ  .للُزهادِ  ماالً واحتِ  اً برَ صَ وَ . للُخطاةِ  كاِمبلً  اً وُؼفرانَ  لؤلطفالِ  وِرعا

 لَكَ  َمنْ  ٌا.  المإمنٌن للموتى السماءِ  لكوتِ مَ  فً ناءً هَ وَ  راَحةً وَ 

 اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ القدوس روِحكَ لِ وَ  ألبٌكَ وَ  مجٌدُ والتَ  عظٌمُ التَ  ٌَحقُ 

 ÷..... والى

 : عطرا

 ومِ ٌَ  فً اماَمكَ  رفوَعةِ المَ  واِتنالَ صَ وَ  بخوِرنا راِبَحةَ  مَ اللهُ  لبَ قَ تَ 
 اً ُؼفرانَ  بشفاعِتهِ  عنِدكَ  من لَنا وارِسل.  توما مار سولِكَ رَ  ِتذكارِ 
 ُصنْ وَ  َشعَبكَ  باِركوَ  َمعِرَفةٍ  ٌرِ ؽَ بِ وَ  بإراَدةٍ  الُمرَتَكَبةِ  للذنوبِ 
 اً ُشكرَ وَ  اً مدَ حَ وَ  اً جدَ مَ  كَ لَ  رَفعَ لِنَ .  الثمٌن ِبَدِمكَ  الُمبتاعِ  مٌراِثكَ 

     ÷ .....بدٌناأل ابدِ  والى نَ األ القدوس روِحكَ لِ وَ  ألبٌكَ وَ 

ٖٔٓ 



  ٌولٌطً وامه   قرٌاقوس مار عٌد            

  : ألوةا

.  قرٌاقوس مار هٌِدكَ شَ  عٌدِ  اَسةٍ دَ قَ وَ  ِبُطهرٍ  ِملَ لُِنكَ  مَ اللهُ  لناهِ أ

 ظٌمٍ عَ  روحًٍ  حٍ رَ فَ بِ وَ  ةٍ الِبقَ  َعِذَبةٍ  ماتٍ ؽَ نَ وَ  ةٍ ٌَ روحِ  راتٌلٍ تَ بِ  هُ مَ ُنَكرِ وَ 

.  ةِ اِهرَ والظَ  ةِ ٌَ فِ الخَ  مراِضناأِل  ِشفاءً  الُ نَ نَ  لواِتهِ صَ  جاهِ بِ  لكً

 جدَ المَ  كَ لَ  ُنقِدمُ  مهُ عَ مَ وَ .  األصفٌاء القدٌسٌنَ  مع َنحظى ان سَتِحقُ نَ فَ 

 ÷ .......بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ والُشكران

 : فروميون

.  ناءاألُمَ  بٌِدهِ عَ لِ  هاَدةِ الشَ  بابَ  َفَتحَ  الذي لٌبِ الصَ  هٌدِ شَ لِ  سبٌحُ التَ 

 مار هٌدُ الشَ  ُهمنْ مِ وَ .  ناهجٌنَ  مُمعلِمهِ  سبٌلَ وَ  ُمؽَتبطٌنَ  لواخَ دَ فَ 

 َؼلَبَ  لَِمنْ  عظٌمُ التَ .  الُمبٌن ٌمانِ واإلِ  بالُحبِ  الُملَتِهبَ  قرٌاقوس

 السماوي للعرٌسِ  قدٌسُ التَ .  لُِشهداِبهِ  ةَ لَبَ الؽَ  ىواعطَ  هِ وتِ مَ بِ  وتَ المَ 

 حُ ُنسبِ  إٌاهُ .  والَِدِتهِ  مع قرٌاقوس مار عٌدُ السَ  لٌَمِتهِ وَ  الى اعَ دَ  الذي

 باقٌن ُدمنا وما حٌنٍ وَ  قتٍ وَ  لِ كُ  فًوَ  هِ بدِ عَ  ذكارِ تِ  قتِ وَ  فً دُ جِ ُنمَ وَ 

 ÷ .... األبدٌن ابدِ  والى

 : سدرا

 قرٌاقوس مار َفرِ الُمظَ  َشهٌِدكَ  ِتذكارِ  ٌومِ  فً رب ٌا سُجدُ نَ  اماَمكَ 

ًٌ  وهو.  للشهاَدةِ  اخَترَتهُ  الذي   ثمٌنةً  لإلَإةً  هُ َرَصَعتْ وَ  ؽٌرصَ  صب

ٌ   الذي قرٌاقوس مار.  ةِ سَ الُمقدَ  كنٌَسِتكَ  تاجِ  فً  منذُ  حاسِ بالمَ  َتهُ نْ َز

 األرجاءَ  َعَبَقتْ  التً ةُ هرَ الزَ  قرٌاقوس مار.  هِ اظفارِ  نعوَمةِ 

 الروحِ  َمجَمَرةِ  فً ُوِضعَ  الذي والبخور.  اللذٌذ الُمنِعشِ  بَعبٌِرها

 ةُ لوَ الحُ  الَنؽَمةُ  قرٌاقوس مار.  ةِ سكونَ المَ  اقطارِ  فً انَتَشرَ فَ  سِ دُ القُ 

 قرٌاقوس مار.  روِحها نْ مِ  فٌِهم َوَتِبثُ  عٌهاسامِ  ُتطِربُ  التً

ٖٔٔ 



 مار.  ةِ ٌَ القاسِ  األعداءِ  طاِرقُ مَ  هاكُ ُتَفكِ  ملَ  التً ةُ ٌَ وّ القَ  ةُ الَصخرَ 

 لهذاوَ .  كَمِتهِ حِ  ظٌمِ عَ بِ  َوَبَهَرُهم الشٌوخَ  َقَرعَ  الذي الفتى قرٌاقوس

 ٌاهِ المِ  لِ داوِ جَ  على ُؼِرَستْ  شجرةً  ٌا:  قابلٌن ِجهاِدهِ  على ُنثنً

 حِ ذبَ مَ  على قُِدمَ  الذي الطاِهر هاٌُ أ.  للقاصدٌن لَوةً حِ  اً ِثمارَ  واعَطتْ 

 َمنْ  ٌا.  القدوس روحهِ  وَمسَكنَ  هللاِ  هٌكلَ  ٌا.  َمقبوالً  اً قُربانَ  بِ الرَ 

.  قٌنٍ ٌَ وَ  إٌمانٍ بِ  ٌَسؤلوَنكَ  لَِمنْ  كاتٍ رَ بَ وَ  ٌراتٍ خَ  نبوعَ ٌَ  ِصرتَ 

 سِ القُدُ  الروحِ  لُ مَ عَ  ًظَهرَ  ٌكَ فِ .  اءِ دَ هَ الشُ  فً الُمختارُ  هاٌُ أ طوباكَ فَ 

ةٍ  َمصَدرَ  َضرٌُحكَ  ارَ صَ فَ  ٌَ  الَظَفرِ  كلٌلِ ابِ  تَ َوفُزْ  َمعوناتٍ وَ  اشف

ِهَبهُ  الذي  هاٌُ أ كَ لَ  بلمُ السَ .  األبرار للُمجاهدٌنَ  لُ ادِ العَ  ٌانُ الدَ  بُ الرَ  ٌَ

 سالَِتهِ بَ بِ  هُ اعداءَ  َقَهرَ  الذي الُمجاِهدُ  قرٌاقوس مار جٌبُ العَ  هٌدُ الشَ 

 هادَ َبدَ وَ  الَوَثنٌٌن ُظلَمةَ  اضاءَ  اً نورَ  ٌا كَ لَ  بلمُ السَ .  مالِهِ احتِ  ةِ قوّ وَ 

.  ناِنكَ حَ  الى ُمَتضرعٌنَ  نابَ رَ  ٌكَ إلَ  بُ طلُ نَ  األنَ وَ  * إشراقِهِ  َسنىبِ 

 قرٌاقوس مار القدٌس الُمقدام طلالبَ  هٌِدكَ شَ  ِتذكارِ  ومِ ٌَ  فً لكً

 مَ اللهُ .  ناامراضِ  ُتشفًوَ  ةِ أفَ الرَ  ٌنِ عَ بِ  ٌناإلَ  رَ َتنظُ  ان . ٌولٌطً هِ وامِ 

 ِهرْ طَ وَ .  قلوِبنا رَ َكسْ  رْ واجبِ .  ِجراِحنا قروحَ  فاَعِتِهماشَ بِ  َوَضِمد

ملِ  . ٌاِتناحَ  ُصنوَ  خطاٌانا رْ واؼفِ .  انفُِسنا ادناسَ  ٌَ  أمَنكَ  كَول

ٌّحوَ .  انَ ٌنَ بَ  كَ بلمَ سَ وَ   كَ لَ  عُ رفَ نَ  مهُ عَ مَ  لكً.  وتانامَ  جمٌعِ  انفُسَ  َن

 ÷..... والى باقٌن ُدمنا وما اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ كرانوالشُ  مدَ الحَ 

 : عطرا

 لقبَ تَ وَ .  ُشهداِبكَ  ِجهادُ  لكَ  لَذ   كما بخوِرنا ةُ راِبحَ  نابَ رَ  كَ لَ  لَِتلِذ

 َرَضٌتَ  ماكَ  واِتنالَ صَ بِ  وارضَ .  ةُ ٌَ كِ الزَ  ِدماَءُهم َقِبلتَ  ماكَ  ُشكَرنا

ِتهم جاهِ بِ  بلِتناصَ  لْ بَ قَ تَ وَ  . اجلِكَ  نْ مِ  ِبشهاَدِتِهم ٌَ  الى بْ واسَتجِ .  ادع

 ِحكَ رولِ وَ  ألبٌكَ وَ  كَ لَ  ٌُسَجدُ  َمنْ  ٌا ةِ أفَ بالرَ  لناواشمِ .  ةِ الَحَسنَ  ِطلباِتنا

     ÷ .....بدٌناأل ابدِ  والى حٌنٍ  كلِ  فً القدوس

ٖٕٔ 



 البرادعً ٌعقوب مار عٌد                 

  : ألوةا

ٌ ةٍ  لكً نابَ رَ  لناهِ أ ٌ  نَ  وافكارٍ  صافٌةٍ  ِبن  ُنَكِرمُ  . َحَسنةٍ  دابٌرِ تَ وَ  ةٍ ق
ٌ   ِتذكارَ   الُمختار البرادعً ٌعقوب مار القدٌس البار دِ جاهِ المُ  كَ َصف
ٌ   وَدعواِتهِ  ةِ سموعَ المَ  فِبصلواِتهِ .   الى الدخولَ  قُ َنسَتحِ  ةِ الَمرض

 مدِ حَ لا تسابٌحَ  فتورٍ  بلبِ وَ  اً َدومَ  لكَ  عُ رفَ نَ فَ .  السماوٌة ِخدوِركَ 
 ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ القدوس روِحكَ لِ وَ  بٌكَ أِل وَ  والُشكران

 ÷ .......بدٌناأل

 : فروميون

 لِِرعاٌةِ  ذٍ اذاف ةٍ وجباِبرَ .  لِبٌَعِتهِ  راِسَخةً  اعِمَدةً  اقامَ  لَِمنْ  اً َمجدَ 
 القدٌسٌن ُملِهمُ .  األطَهَرٌن هِ َوَدمِ  هِ َسدِ جَ بِ  الُمفَتداة.  اؼناِمهِ  قُطعانِ 
 نوَرهُ  أشَرقَ  َمنْ  ٌا.  سبلِمهِ  مٌناءِ  الى والوصولِ  َركِبهِ  فً للسٌر
 ٌُبِهجُ  َمنْ  ٌا.  اشعاِعهِ  ِبَفٌِض  مهِ اذهانِ  ؤنارَ فَ  ُمرسلٌهِ  على الَسّنً
لَهجونَ  الذٌن.  جٌدالمَ  ِذكراُهم ومِ ٌَ  فً األخٌار فٌهِ بِ خا نفوسَ  ٌَ 
 ÷ ....قتِ وَ  هذا فًوَ  آنٍ  ُكلِ  فً  القدوس اسَمهُ  ِبَحمدٍ 

 : سدرا

ً   َمنْ  ٌا اسُمكَ  ُنَعِظمُ وَ .  القدٌسٌن شؤنَ  رافِعُ  الربُ  هاٌُ أ ُنَمِجُدكَ   ُتؽن

ٌَنتَ  َمنْ  ٌا.  الُمجاهدٌن كَ عبٌدِ   نىِبؽِ  ٌعقوب مار القدٌس َز

 قدَوةً  كونَ ٌَ لِ .  ةِ ٌَ األزلِ  ِحكَمِتكَ  نْ مِ  لٌهِ عَ  وأَفضتَ  ةِ ٌَ اإللهِ  مواِهِبكَ 

 على َكَشَجَرةٍ  َتهُ َؼَرسْ  الذي هذا.  ةِ القوٌمَ  ُرقِكَ طُ  ٌَسلكونَ  لَِمنْ 

ةِ لؤلشفِ  َفصارَ .  ةِ الَعِذبَ  مٌاِهكَ  جداولِ  ةً َشهِ  َثَمَرةً  ٌَ  اً َسَندَ  للكنٌَسةِ وَ  ٌَ

نها.  َقوٌاً  ٌَ .  ناِدَرةٍ  بؽٌَرةٍ  حٌاِضها عن ُمدافِعاً  فاِخَرةٍ  َمجدٍ  ِبُحلَةِ  َفَز

  اُمناءَ  اً ُخدامَ  كنٌَسِتكَ  فً اَقمتَ  َمنْ  ٌا.  ِتكَ َكلِمَ  لِِخدَمةِ  ذاَتهُ  اً َوُمَكِرسَ 

ِملُ  لم الذي ٌعقوب مار القدٌس نُهمَومِ  ِكلُ  او ةِ الخدمَ  نْ مِ  ٌَ  ذَ فؤخَ .  ٌَ

 اً ٌَ داعِ وَ .  اركاَنها للكنٌَسةِ  اً وُمَعِززَ  اإلٌمانَ  اً ُمَثِبتَ  ٌَصولُ  و ٌجولُ 

ٖٖٔ 



 البرِ  بلحِ سِ بِ  اً ُمَتَسلِحَ وَ .  تكونُ  ان الربُ  هاارادَ  كما وحَدِتها الى

 َسٌؾُ  ٌَطالُهُ  وال.  ةِ ٌَ الهاوِ  امخالُ  َتقَهرهُ  ال الذي القوٌم واإلٌمانِ 

 َوُمَمِزقاً  شوَكَتهُ  اً ُمَحِطمَ .  رِ شَ البَ  عدو ابلٌسُ  ٌُشِهُرهُ  الذي الِعدى

 وال.  القاِبظ ٌؾِ الصَ  َحرُ  هاِدهِ جِ  عنْ  ٌُقِعدهُ  لم الذي هذا.  ِشراَكهُ 

 لِما ُمبالٍ  ؼٌرَ  الرسولً هِ َعَملِ  على ثاَبرَ  َبل.  صالقارِ  تاءِ الشِ  َبردُ 

هُ  ٌَ :  بولس الرسولِ  معَ  ٌَهِتؾُ  هِ حالِ  ولِسانُ .  وإنصاؾٍ  اتعابٍ  نْ مِ  لَقِ

  ً   اِتهِ وَ هَ شَ وَ  مَ العالَ  َنَبذَ  الذي هذا.  ِربحٌ  والموتُ  سٌحالمَ  هً ٌاةُ الحَ  ل

 اً رافِعَ .  الَحَملِ  ِسَمةِ  َحَملَ  الذي هذا.  اً خاِشعَ  ولَِربهِ  اً زاِهدَ  اشَ عَ وَ 

.  ةِ اإلنجٌلٌَ  بالتعالٌمِ  اً وُملَتِزمَ .  َجلَدِتهِ  بنًلِ  بلِص الخَ  ِشعارَ 

 داَعةٍ وَ بِ  لٌبِ الصَ  ٌرَ ن حاِمبلً .  ةِ ٌَ واألدعِ  لواتِ الصَ  فً ُمسَترِسبلً وَ 

 كَ عبٌدِ  َنحنُ  َنَتَضَرعُ  ٌكَ لَ إ الَرإوؾ الربُ  هاٌُ أ اٌّ فَ  * لبٍ قَ  طٌبِ وَ 

 ةِ شفاعَ بِ  ةِ ٌَ اإللهِ  ركاتِكَ بَ  لٌناعَ  لَِتِحلَ  ناِنكَ حَ  الى ُملَتمسٌنَ .  البإساء

 نارَ ُتحرِ وَ .  واِتهِ عَ دَ بِ  ابلٌس احابٌلَ  اعنّ  وُتبِعد.  ٌعقوب مار قدٌِسنا

ةِ  نْ مِ  ٌَ  للشٌوخِ  تكونَ  ان ُمَتَضرعٌنَ .  لواِتهِ صَ  ةِ قوّ بِ  خطاٌانا عبود

 اً ُمَعزٌَ  للبإساءِ وَ  اً ونَ عَ  وللمساكٌنِ .  اً عاِضدَ  للُشبانِ وَ  اً َسَندَ 

 حالصالِ  ألبٌكَ وَ  اً مدَ حَ وَ  اً كرَ شُ  كَ لَ  عُ َنرفَ فَ .  اً ناِصرَ  وللَمظلومٌنَ 

 ÷.......  لَ كُ وَ  األنَ  القدوس روِحكَ لِ وَ 

 : عطرا

 نْ مِ  الُمَقَدم البخور طرَ عِ  رحَمتِكَ  عظٌمِ وَ  َفضلِكَ  بعمٌمِ  رب ٌا لْ بَ قَ تَ 

ٌّكَ  ذكرى فً اماَمكَ  ُضعفِنا  َمنْ  ٌا.  البرادعً ٌعقوب مار صف

ُ وَملجَ  حٌاتِنا رجاءُ  انتَ   وماِسحَ  راِتناثَ عَ  نْ مِ  ناوُمنِهضُ  نفوِسنا ؤ

ٌُِننا دموعَ   لٌبِكَ صَ بِ وَ  . ٌإمنونَ  ِبكَ  الذٌن لُكلِ  ةِ العافٌَ  مَوفِرُ وَ .  اع

فَتِخرون  عُ رفَ نَ وَ  البار حبٌُبكَ  كرىذِ  ُنعٌدُ  وَفَرحٍ  هاجٍ ابتِ بِ  ما لكً.  ٌَ

          ÷ ..والى ناأل القدوس روِحكَ لِ وَ  باركالمُ  ألبٌكَ وَ  اً كرَ شُ وَ  اً مدَ حَ  لكَ 
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       احودامة مار الشهٌد القدٌس عٌد            

  : ألوةا

 لَِنحَتفِلَ  لناهِ أ.  اجلِنا نْ مِ  َنفَسهُ  َبَذلَ  الذي حالصالِ  الراعً هاٌُ أ
 الذي الراعً.  احودامة مار هٌدالشَ  القدٌسِ  ذكارِ تِ بِ  قاءٍ نَ وَ  ِبُطهرٍ 
ِتهِ  قادَ  ٌَ  صنوؾَ  اسِمكَ  اجلِ  نْ مِ  واحَتَملَ  الِعزِ  مروجِ  الى رع

 كوتِكَ لَ مَ  فً َمِتعناوَ .  لواِتهِ صَ بِ  َرَكةً بَ  حناوامنَ .  اِرهَ كَ المَ وَ  دِ الشدابِ 
 ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  ناأل.  اً َوَتعظٌمَ  اً جدَ مَ  لكَ  لُِنقِدمَ .  فاَعِتهِ شَ بِ 

 ÷ .......االبدٌن

 : فروميون

 اجواقُ  هُ دُ جِ َوُتمَ .  الكاروبٌم ةِ بَ ركَ مَ  على سِ للجالِ  سبٌحُ التَ 
.  واألرضَ  السماءَ  َوحَدهُ  سودُ ٌَ  الذي للَملِكِ  قارُ الوِ .  النورانٌٌن

 هِ بللِ جَ   ةِ دمَ خِ لِ  اً طاِهرَ  إناءً .  احودامة مار هٌدَ الشَ  اختارَ  الذي
َنهُ  اماتِ رَ بالكَ  َشَرَفهُ وَ  ٌَ  مالِ حتأِل  برِ بالصَ  َزَوَدهُ وَ  فاتِ الصِ  لِ ؤجمَ بِ  وَز
 هِ بِ  الذي حُ الصالِ .  وٌلٍ طَ  هادٍ جِ  عدَ بَ  ةِ هادَ الشَ  اكلٌلَ  الَ نَ فَ .  قاتِ شَ المَ 
 ÷ ....وقت هذا فً قارُ والوِ  جدُ المَ  لٌقُ ٌَ 

 : سدرا

نَطلِقوا ان بلمٌِذكَ تَ  ٌتَ اوصَ  َمنْ  ٌا ناإلهَ  بُ الرَ  هاٌُ أ  العالمِ  الى ٌَ

ٌَكرِ  ٌُحَ .  لكوِتكَ مَ  ةِ ِبِبشارَ  زواو  ةِ نٌَ ثَ الوَ  ِضبللِ  نْ مِ  الناسَ  روارِ و

ٌَطِردوا اً ُسلطانَ  َتُهمَمَنحْ وَ .  ةِ ٌَ إللهِ ا عباَدِتكَ  الى مِبهِ  ؤتواٌَ وَ   لِ

 ان مَعلَمَتهُ وَ .  ةِ رٌرَ المَ  األسقامِ  ذوي ٌُشفواوَ ,  ةِ الشرٌرَ  األرواحَ 

َتَقلَدواوَ  نٌاالدُ  فً ٌُزِهروا  القدٌس َخَرجَ فَ .  واإلٌمانِ  الروحِ  ِسبلحَ  ٌَ

 الثالوثِ  اسمِ بِ  الشعوبَ  اً ُمَعِمدَ وَ  اً َوُمَبِشرِ  اً ٌَ ُمنادِ  احودامة مار هٌدالشَ 

ٌَزَ  قدوَ .  ةِ ٌَ األبدِ  الحٌاةِ  بٌلَ سَ  إٌاُهم اً ُمَعلِمَ وَ .  سِ األقدَ   ِبشجاَعةٍ  َتَم

 كانَ وَ .  سَ الكنابِ  واقامَ  األصنامَ  َوَحَطمَ  لوكَ المَ  َفَوَبخَ .  عجٌَبةٍ 

 الذي لٌبِ الصَ  ةِ قوَ بِ وَ .  اً ُمَتَدفِقَ  اً نبوعَ ٌَ  ةِ ٌَ الحَ  وللمٌاهِ  اً نارَ مُ  لئلٌمانِ 
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 علٌهِ  َقَبضَ  الذي الروحِ  ٌؾِ سَ بِ وَ . لَِبَسها التً بلِص الخَ  خوَذةِ بِ وَ  َتَقلَدَ 

َتَؽلَبَ  ان استطاعَ   وعودِ المَ  الطوبى اسَتَحقَ فَ .  رٌرِ الشَ  جنودِ  على ٌَ

:  قابلٌن ومَ الٌَ  ُنَطِوُبهُ  الُضعفاء حنُ نَ  وها.  األُمناء للُخدامِ  بهِ 

 الى تَ فارَتَفعْ  َنفَسكَ  تَ َوَضعْ  َمنْ  ٌا عٌدُ السَ  هٌدُ الشَ  هاٌُ أ طوباكَ 

.  نٌاالدُ  هذهِ  فً َوَعِطشتَ  عتَ جِ  ألَنكَ  طوباكَ .  السماوات لكوتِ مَ 

 طوباكَ .  السماوٌة باللََذاتِ  ةِ العاِمرَ  ةِ الروحانٌَ  ةِ الماِبدَ  نْ مِ  َفَتشَبعُ 

 ُمعلِِمِهم اجلِ  نْ مِ  هاَدةِ الشَ  اكلٌلَ  ِنلتَ  َنكَ أِل  احودامة مار لٌلُ الجَ  هاٌُ أ

ٌَقتَ  ألَنكَ  طوباكَ .  العظٌم  ةِ ٌَ الفانِ  الحٌاةِ  هذهِ  فً َوَحِزنتَ  َتضا

 ةِ البٌعَ  ابناءُ  نحنُ  واألن * ةِ ٌَ الباقِ  ماءِ السَ  حٌاةِ  فً وَتبَتِهجُ  فَتفَرحُ 

 روِحكَ  واِهبِ مَ بِ  لُِتنفَِحنا.  ناإلهَ  سٌحُ المَ  هاٌُ أ إلٌكَ  َنَتَضَرعُ  ةِ سَ الُمقدَ 

 َحَسدٍ وَ  وُبؽٍض  ِحقدٍ  نْ مِ  الشرٌرِ  اعمالَ  َعنا َوُتزٌلُ .  القدوس

.  َعدِونا ابلٌس وشرورِ  َمفاِسدَ  ِحقُ ُتمْ وَ  ٌِننابَ  نْ مِ  الشكوكَ  دُ َتطرِ وَ 

 اماَمكَ  رِ بالبِ  عاشوا الذٌن مع اً مٌراثَ وَ  ِحَصةً  رب ٌا لنا وَتجَعلُ 

 نا لناهِ أو.  كَ َعٌَنٌْ  فً ةً كرامَ  ونالوا.  ةالصالِحَ  راَدِتكَ إ َوَكملوا

 ٌا تعالوا:  الٌمٌن آِللِ  الذي الَعِذبِ  الصوتُ  ذلِكَ  ِمنكَ  َنسَمعَ 

 عَ مَ وَ .  العالمٌن انشاءِ  بلَ قَ  لُكم الُمَعدَ  الُملكَ  ِرثوا ابً ُمباَركً

 روِحكَ وَ  كبارَ المُ  ألبٌكَ وَ  اً ُشكرَ وَ  اً مدَ حَ  كَ لَ  عُ رفَ نَ  إمنٌنالمُ  امواِتنا

 ÷ ...بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ القدوس

 : عطرا

 ُمِحبِكَ  ذكارِ تِ  فً اماَمكَ  َرَفَعناهُ  الذي البخورِ  ِعطرَ  اللُهمَ  َتقَبلْ 

 فً بلِمكَ سَ وَ  أمَنكَ  فاَعِتهِ شَ بِ  وانُشر.  احودامة مار الشهٌد القدٌس

 ِبَتركِ  علٌنا وانِعمْ .  واعمالِهِ  الشرٌرِ  على وانُصرنا.  َكنٌَسِتكَ 

 روِحكَ وَ  واباكَ  كَ وُنَسِبحُ  كَ لَِنشُكرُ .  الذنوبِ  َوُؼفرانِ  الخطاٌا

         ÷ .....بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  األنَ  القدوس
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  التجلً عٌد                          

  : ألوةا 

 سابٌحٍ تَ وَ  ةٍ َشجٌَ  ؤلحانٍ بِ وَ  ةِ اسَ دَ والقَ  الِبرِ  روحِ بِ  لكً نابَ رَ  لناهِ أ

ٌّكَ  بعٌدِ  َنحَتفِلُ  . ةٍ روحٌَ   نْ مِ  لُ وننَتقِ  . تابور لِ بَ جَ  على الُمقدس َتجل

 لَ كُ وَ  نَ األ اً كرَ شُ وَ  اً جدَ مَ  كَ لَ  عُ رفَ نَ وَ  . النورِ  مِ عالَ  الى لَمةِ الظُ  عالَمِ 

 ÷ .......بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ 

 : فروميون

 َترَتِجؾُ  َعَظَمِتهِ  نْ مِ وَ .  الكاروبٌم ةِ َمرَكبَ  على سِ للجالِ  التسبٌحُ 

 للذي عظٌمُ التَ .  َجوَهِرهِ  َوَرسمِ  اآلبِ  إلشراقِ  التهلٌلُ . العلوٌٌن

فَتقِدُ   جبلِ  على َتَجلّى الذي للربِ  الُسجودُ .  جوِدهِ بِ  َوٌرعاُهم رَ شَ البَ  ٌَ

 إلٌهِ  الذي.  ةِ األزلٌَ  ذاِتهِ  عن لِتبلمٌِذهِ  وَكَشؾَ .  ةٍ هٌَ بَ  ِبَهٌَبةٍ  روتاب

َتَقبل َتَضَرعُ نَ  ٌَ   لِروِحهِ وَ  بٌهِ أِل وَ  السجودُ  هُ لَ  َفُنَقِدمُ .  صبلِتنا لِ

 ÷ ....وقت هذا فً القدوس

 : سدرا

ِحُدكَ  ال الذي األزلً هللاِ  َكلِمةُ  ٌا  َؼوُركَ  ٌُسَبرُ  وال.  َوصؾٌ  ٌَ

.  اسراِركَ  ُعمقِ  على الوقوؾِ  عن رُ شَ البَ  ٌَعَجزُ وَ .  إدراَكهُ 

 هِ اجلِ  نْ مِ  الذي. َك العجٌبَتدبٌرِ  ِسرَ  واتؤََملَ إذا ما  الَدهَشةُ  وتؤُخَذُهم

ِتكَ لِربوبِ  الُشكرِ  آٌاتِ  الُكلُ  ٌَرَفعُ  ِتكَ أِل  الُشكرِ  داِبحِ مَ وَ .  ٌَ ٌَ  كَ نَ أِل .  َزل

 َمصَدرُ  ؤنتَ فَ .  بِكَ  ٌإِمنُ  نْ مَ  لُِكلِ  ٌاةَ الحَ  لَِتمَنحَ  تتناَزل ان ِشبتَ 

 لِ كُ  بوعُ ٌنَ وَ  حالصالِ  اإللهُ  هاٌُ أ.  َوُندَركُ  وَجدُ نُ  ِبكَ وَ  حٌاِتنا

 تَ دّ َوَصعِ  وٌوحنا ٌعقوبوَ  ِببطرسِ  تَ دّ انَفرَ  َمنْ  ٌا.  الصالِحات

ٌ  .  ًالَسنّ  َمجَدكَ  لَُهم ِهرَ ظلِتُ  عالٍ  لٍ َجبَ  الى ِبِهم  َهٌَبُتكَ  َرتْ فَتَؽ

 ٌضاءَ بَ  ثٌاُبكَ  تصارَ وَ .  كالشمسِ  الكرٌم كَ َوجهُ  واضاءَ .  قُداَمُهم
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ٌّرَ  ةٌ ابَ حس لَتكَ َوَظل   كالنورِ  :  ٌقولُ  ةِ حابَ السَ  نْ مِ  وتٌ صَ  وُسِمعَ .  ةٌ َن

 الَرهَبةُ  َفملََكتْ .  اسَمعوا لَهُ  ُسِررتُ  بهِ  الذي الحبٌب ابنً هو هذا

 َهَدأتَ فَ .  َخوفِِهم ةِ ِشد   نْ مِ  وجوِهِهم على وَسَقطوا.  تبلمٌِذكَ  قلوبَ 

 كَ ذاتِ  اً ُمَظِهرَ .  نفوِسِهم فً جاَعةِ والشَ  ةِ القوّ  روحَ  اً باِعثَ  ُهمَروعَ 

 موسىبِ  تَ لَسْ وَ .  مِ العالَ  خبلِص  اجلِ  نْ مِ  الُمَتَجِسدِ  هللاِ  ابنُ  ِبكوِنكَ 

 إلٌكَ  نتضرعُ  ولهذا * الحٌن ذلِكَ  فً ٌُكلِماِنكَ  َظَهَرا اللذٌن اٌلٌا او

 جدِ بالمَ  ظهوِركَ وَ  ٌكَ َتجلّ  ومِ ٌَ  فً.  األرباب بُ رَ وَ  السادات دُ سٌّ  ٌا

 َنعَشقُ وَ .  الصالِحات حوَ نَ  لَِنمٌلَ  نابِ قلو رَ ٌّ ُتؽَ  ان طالبٌن.  اءِ هَ والبَ 

 نِ حاسِ مَ بِ  نُ َنَتَزٌَ وَ  . الشرورِ  ةِ ُظلمَ عن  َنبَتِعدُ وَ .  النورِ  اعمالَ 

 اكِسناوَ .  ةِ طٌبَ الخَ  سِ نَ دَ بِ  ةِ لََطخَ المُ  الثٌابَ  عنا وانَزع نابَ رَ  اإلٌمانِ 

.  كَ عَ مَ  دَ َتَمجَ نَ  لكً النورِ  ضالِ مِ  فً رناواستُ  . ةً ٌَ قِ نَ  ٌضاءً بَ  اً ثٌابَ 

 الُمَعد   الُملكَ  ِرثوا ابً ُمباَركً ٌا تعالوا:   بِ ذِ العَ  وَتكَ صَ  عناواسمِ 

 قَ حَ  علِمناوَ .  ةً قٌمَ ستَ مُ  اً روحَ  فٌنا ددِ َوجَ  مِ العالَ  انشاءِ  لكم قبلَ 

 فٌنا قُهاٌَخلِ  التً ةِ الُمهلِكَ  ؾخاوِ المَ  عنا  عْ وارفَ .  ةِ الكرٌمَ  صاٌاكَ وَ 

.  السماوي النورِ  ساِكنِ مَ  فً ةً امِكنَ  مواِتناأِل  ًءهَ وَ .  ةِ طٌبَ الخَ  علُ فِ 

 عُ رفَ نَ  ناكَ هُ وَ .  الثانً جٌبِكَ مَ  فً لِلِقاِبكَ  َنخُرجَ  ان وإٌاُهم لناهِ أوَ 

 والى اوانٍ  وكل ناأل القدوس روِحكَ لِ وَ  ألبٌكَ وَ  اً ُشكرَ وَ  اً جدَ مَ  كَ لَ 

 ÷ ...االبدٌن ابدِ 

 : عطرا

 تكَ لَ َظل  وَ .  األبرار تبلمٌِذكَ  امامَ  َتَجلٌَتَ  َمنْ  ٌا الصالحُ  بُ الرَ  هاٌُ أ
 ٌكَ جلّ تَ  ذكرى فً رناهُ طَ عَ  الذي البخورِ  طرَ عِ  لبَ قَ تَ  .األنوارِ  ةُ حابَ سَ 

 المإمنٌن ةكافَ  مْ واختِ .  الهوِتكَ  سناءِ بِ  نفوِسنا ظلِلْ وَ .  البهً
ٌّحوَ  ٌراِتكَ خَ  ٌِض فَ  نْ مِ  اً صبَ خَ  األرضَ  وامَنح . ِبِسَمِتكَ   المِوتى ن
  األن والُشكران مدَ الحَ  لكَ  لَِنرَفعَ .  ِجٌِبكَ مَ  جاءِ رَ  على الراقدٌن

               ÷ .....بدٌناأل ابدِ  والى
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ة عٌد                  الد   العذراء السٌدة و 

  : ألوةا

.  مرٌم الطاِهرةَ  العذراء كرَ بِ  صارَ  الذي األزلً اآلب ِبكرَ  ٌا
 كما َقَدَرها َوُنَعِظم.  الُمباَرك مٌبلِدها ٌومِ  فً ُنَكِرمها ان اعِطنا
 ٌكَ إلَ  رَفعُ نَ فَ .  بالجسدِ  اُماً  لَكَ  لتكون.  إٌاها ختٌاِركَ اب انتَ  َتهُ َعَظمْ 

 ÷... األبدٌن ابدِ  والى نَ األ القدوس لروِحكَ وَ  وألبٌكَ  اً كرَ شُ وَ  اً مدَ حَ 

 : فروميون

 نهامِ  َوِولِدَ  ةِ القدٌسَ  العذراءِ  فً َحلَ  الذي الوحٌد هللاِ  ألبنِ  الُسبحُ 
 سطِ قِ  فً عَ ضِ وُ  الذي السماوي للَمنِ  هلٌلُ التَ .  رِ شَ للبَ  اً لِصَ ُمخْ 

 بجٌلُ التَ .  حبلَوِتهابِ  ةِ طٌبَ الخَ  ةِ مرارَ  على َوَقضى الذهبً العذراءِ 
 ةِ لِمَ لِكَ  مجٌدُ التَ . ةِ الُمختارَ  البتولِ  فً ازَهرَ  الذي الَمَسرات لَِعنقودِ 

 فردوسِ  الى ِبِهم عادَ وَ  الشرٌرِ  خالِبِ مَ  نْ مِ  رشَ البَ  َقذَ انْ  الذي هللاِ 
 السماءِ  فً هِ والَِدتِ  ؤنَ شَ  َعَظمَ  الذي سٌحالمَ  دِ ٌّ للسَ  عظٌمُ التَ .  مٌعالنَ 

 هذا فً كرانوالشُ  بحُ السُ  لٌقُ ٌَ  بهِ  الذي حُ الصالِ .  األرِض  وعلى
 ÷ .... ذكارِ تِ  وقتِ 

 : سدرا

 فاَتَخذتَ  ِشبتَ  َمنْ  ٌا.  األزلً اإللهُ  هاٌُ أ جدُ المَ  ولَكَ  الُسبحُ  لكَ 

 َتجَعلَناوَ .  ماِبكَ سَ  الى لَِترَفَعنا ارِضنا الى َنَزلتَ وَ .  اجلِنا نْ مِ  اً َجَسدَ 

ٌ  نَ  ٌاِكلَ هَ وَ  ألبٌكَ  اً نَ نٌبَ   احشاءِ  فً َحلَلتَ  َمنْ  ٌا.  قُدِسكَ  روحِ لِ  ةٍ ق

 اشارَ  التً ِتلكَ .  اً ٌَ َشرِ بَ  منها ٌبلِدكَ مِ بِ  هاَوَشَرفتَ  ةِ الطاِهرَ  العذراءِ 

 مهُ عَ مَ  ُنَبِجلُها اٌضاً  حنُ نَ وَ .  جلٌنَ ُمبَ  واألمثالِ  بالرموزِ  األنبٌاء إلٌها

 َمثلَتكِ  َمنْ  هً انتِ .  ٌعقوب هُ آرَ  الذي لّمُ السِ  هً انتِ :  قابلٌن

 انتِ .  سٌناء َجَبلِ  فً النبً موسى هاآر التً ةُ مَ رِ طَ الُمض ةُ الُعلٌَقَ 

 انتِ .  ارٌحا اسوارَ  نون بن ٌشوع َدك   هِ بِ  الذي الَعهدِ  تابوتُ  هً

 رعٍ زَ  دونِ  نْ مِ  ازَهَرتْ  التً بالَعصا نالكاهِ  هارون َشَبَهكِ  التً

 بقولِ  ةِ ارَ رَ بالبَ  حبارُ األ اَتَشحَ  كِ نْ مِ وَ  الزمانِ  قَُبةُ  هً انتِ .  ماءٍ وَ 
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 والَدِتها عن اشعٌا َتَنَبؤ التً العذراءُ  هً انتِ :  اإللهً الُمَرِتل

 انتِ .  النبً حزقٌال هُ آر الذي الُمؽلَق البابُ  هً انتِ .  هللاِ  ألبنِ 

 ةُ سفٌنَ  هً انتِ .  ةٍ رٌَ شَ بَ  اٌدٍ  بؽٌرِ  َحَجرٌ  قُِطعَ  نهُ مِ  الذي بلُ الجَ  هً

 َنصُرخُ  هذالِ وَ .  ةِ طٌبَ الخَ  فانِ وَ طَ  نْ مِ  البشر انَقَذتْ  التً البار نوح

 األُمُ  هاتُ ٌَ أ طوباكِ :  قولُ نَ وَ  ٌبلِدكِ مِ  ومِ ٌَ  فً هاجِ بتِ اال بؤصواتِ 

ٌ   لَم اً ُمنٌفَ  اً َقصرَ  ٌا طوباكِ .  ةُ الطاِهرَ   ٌا طوباكِ .  ةٍ رٌَ شَ بَ  اٌدٍ  هُ دَ ُتَش

 َوَولَتِ  ذراءٌ عَ  وانتِ  اً أُمَ  ِصرتِ  كِ نَ أِل  طوباكِ .  المإمنٌن ةَ َمفَخرَ 

 هاٌُ أ ٌكَ إلَ  بُ َنطلُ  واألنَ  * لمٌناالع ُمقٌتُ  وهو َوَؼَذٌِتهِ  دِ سَ بالجَ  هللاَ 

 هذا انْ مِ  لُ بَ َتقْ .  ةِ كَ بارَ المُ  ذراءِ العَ  اُِمكَ  لواتِ صَ بِ  لكً ناهَ إلَ  سٌحُ المَ 

 رإساءَ وَ  ةِ نٌسَ الكَ  مَ اللهُ  ظَ َتَحفَ  وان.  اماَمكَ  رناهُ طَ عَ  الذي البخور

 الجٌاع وُتشِبعُ .  ماِمَسِتهاشَ  اءِ قَ والنَ  َفةِ العِ بِ  وُتَجِمل.  هاوَكَهَنتِ  هاَكَهَنتِ 

قٌنٍ بِ  ٌَسؤلوَنكَ  للذٌن َوَتسَتجٌبُ   َوُتَربً.  ساءَ والنِ  جالَ الرِ  ظُ َوَتحفَ .  ٌَ

 األؼنٌاءَ  رب ٌا َوِزد.  الُضعفاء وَتعُضد الشٌوخَ  دُ سنِ تَ وَ  األطفالَ 

 لكً.  والُحكامِ  الةِ الوّ  قلوبَ  ةِ حمَ بالرَ  وامؤَل .  اً وإٌمانَ  َرحَمةً وَ  ِبَراً 

 الساقطٌنَ  واقِم . ٌوبَ العِ  ٌَُقِومونَ  ةٍ مَ وِبحك الشعوبَ  ٌَسوسونَ  ِبَعدلٍ 

 الُخطاةِ  ةَ َتوبَ  َوَتَقَبل.  الُمسَتعَبدٌنَ  َوَحِرر البعٌدٌن بالسبلمِ  وارِجع

 واقِمنا المإمنٌن وتىالمَ  مٌعِ جَ لِ  اً صالِحَ  اً ِذكرَ  واصَنع.  التاببٌن

 وروِحكَ  واباكَ  كَ وُنَمِجدُ  كَ لَِنحَمدُ .  الٌمٌن جانِِبكَ  عن وإٌاُهم

 ÷ ...بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ  لَ وكُ  نَ األ القدوس

 : عطرا

 ومِ الٌَ  هذا فً ٌكَ إلَ  ُضعَفنا َرَفَعهُ  الذي البخورِ  طرَ عِ  نابَ رَ  لْ بَ قَ تَ 
ُكن.  رٌممَ  العذراءِ  ةِ الطاِهرَ  اُِمكَ  ٌبلدِ مِ  ومَ ٌَ .  باركالمُ  ٌَ  لِِرضى ول

ِتكَ  ٌَ  لكً.  َموتانا ونٌاَحةَ  نااوزارِ  َوَمحو خطاٌانا ولَِمؽفَِرةِ  ربوب
.  القدوس روِحكَ وَ  باركالمُ  وألبٌك.  والُشكران جدَ المَ  كَ لَ  عُ رفَ نَ 

                  ÷ .....  بدٌناأل ابدِ  والى حٌنٍ  لِ كُ  فًوَ  نَ األ
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  العذراء السٌدة انتقال عٌد                    
  : ألوةا

.  المجٌد الٌومِ  هذا ةٍ طاِهرَ  قلوبٍ بِ  لُِنَكِرم الرب المسٌحُ  هاٌُ أ لناهِ أ
 القوات ُمشاركٌن.  ةِ كَ الُمبارَ  اُِمكَ  انتقالِ  ذكرىبِ  َنحَتفِلُ  فٌهِ  الذي

 نْ مِ  ِجنانَ وَ  هالواتِ صَ بِ  نابَ رَ  فؤحَفظنا.  القدٌسٌن لِ والُرسُ  السماوٌة
.  َتَضُرعاِتهابِ  ةِ الُمهلِكَ  اآلفاتِ  ُكلَ  َعنا وابِعد.  َشفاَعِتهابِ  ٌابَل البَ 

 ÷ ..... األبدٌن ابدِ  والى اوانٍ  وكلَ  نَ األ كَ وُنَسِبحُ  كَ لَِنحَمدُ 
 : فروميون

 .رِ شَ للبَ  ِنعَمةً  ةِ الطاِهرَ  العذراءِ  نْ مِ  اَشَرقَ  الذي رْ البِ  لَِشمسِ  سبٌحُ التَ 
 التهلٌلُ .  تكرٌمٍ  اعَظمَ  هِ والَِدتِ  انتقالِ  ومَ ٌَ  َكَرمَ  الذي لؤلبنِ  الَتقدٌسُ 
 الُدنٌا اقاِصً نْ مِ  القدٌسٌن هُ تبلمٌذَ  َجَمعَ  الذي السماوي لؤلبنِ 
 اُِمهِ  تواُضعِ  الى َنَظرَ  الذي اآلبِ  حٌدِ لوَ  السجودُ .  والَِدِتهِ  لَِتجنٌزِ 
 واوَدَعها ٌهِ إلَ  هاَوَنَقلَ .  ةِ سكونَ المَ  فً هاؤنَ شَ  َفَعَظمَ .  مرٌم ةِ القدٌسَ 
 لٌقُ ٌَ  بهِ  الذي حُ الصالِ .  اً َوحبورَ  ِؼبَطةً  ةِ الَمملوءَ  النورِ  مخاِدعَ 
 وفً العظٌم الوقت هذا فً القدوس هِ روحِ وَ  ِبؤبٌهِ وَ  قارُ والوِ  الحمدُ 
 ÷ .... وقتٍ  ُكلِ 
  : سدرا

 بِكِ رَ  نْ مِ  فُزتِ  َمنْ  ٌا.  ِنعَمةً  ةُ الَمملوءَ  هاتُ ٌَ أ بجٌلُ والتَ  اإلكرامُ  لَكِ 
فُزْ  لَم مابِ   التً ةُ فٌعَ الرَ  ةُ بَ الَمركَ  هاتُ ٌَ أ.  الخبلِبقِ  نْ مِ  واكِ سِ  بهِ  ٌَ

 الذي األقداس قُدسَ  ٌا.  الُعلوٌة الُرَتب فوقَ  َتسامىٌَ  َمنْ  اسَتَقلَها
ٌّرَ  سحاَبةٌ  َؼَطتهُ  ُتهاأ.  ؤسِرهابِ  ةِ سكونَ المَ  تاضاءَ  ةٌ َن  التً العذراءُ  ٌَ
 َحَجرُ  هً انتِ .  األرحامِ  فً ةِ األِجنَ  ُمَصِور المسٌح َولََدت
دٍ  هُ سمِ تَ  أن دونِ  نْ مِ  ٌاةِ الحَ  ماءَ  َنَبعَ  ِمنهُ  الذي انو  الصَ  . َعصا او ٌَ
 َفخرُ  كِ ان   َحقاً .  ُكلِها األرجاءِ  فً الذكً كِ َفضاِبلَ  َعرؾُ  فاحَ  َمنْ  ٌا

 لَهُ  ٌَُقِدمونَ  الذٌنَ  ٌٌنَ فلِ والسُ .  ابِنكِ  ِخدَمةِ  فً مٌنَ والقابِ  العلوٌٌنَ 
 وقد.  ةالكلِمَ  اإلله تِ َولَدّ  التً انتِ .  خشوعٍ وَ  ِبَرهَبةٍ  اإلكرامَ 
 كِ بنُ ا ٌثُ حَ  ماءِ السَ  الى ٌاةِ الحَ  هذهِ  نْ مِ  قالِكِ انتِ بِ  ُكلَهُ  العالَمَ  ادَهشتِ 
َنِتِهم لَدى ماءُ الُحكَ  واحتارَ .  العجٌب ٌَ  نْ مِ  ٌَدنونَ  ةُ كَ بِ المبل ُمعا
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.  الوحٌد ابَنكِ  لَ ُرسُ  ٌكِ إلَ  اجَتَمعَ  الٌوم.  ٌَرَتِعدونَ  مهُ وَ  كِ َضرٌحَ 
 اقطارُ  واهَتَزت.  ُمهٌبٍ  ِبَتكرٌمٍ  َوَجَنزوكِ  حٌاءواأل مهُ نْ مِ  الموتى

 فً.  والحٌَرةُ  الَعَجبُ  هاكُ َوَتَمل   كِ قالِ انتِ  ومِ ٌَ  فً ةِ عَ ربَ األ ةِ سكونَ المَ 
 والُبكمِ  الُصمِ  على الطاِهرِ  َجَسِدكِ  نْ مِ  ةُ ٌَ األشفِ  َتَدَفَقت الٌوم كذل

 مهُ وَ  ةِ بلِبكَ المَ  ربواتِ  لوؾَ أُ  اجَتَمعَ  ومَ الٌَ .  والُعمٌان والُخرسِ 
 تؤَل فامتَ .  ٌَُكِرمون ُهموَ  عبِ الشَ  جموعُ وَ .  ٌُقِدسونَ وَ  ٌُباِركونَ 
 لَّما األرضُ  ناَحتْ وَ  بالُ الجِ  واهَتَزتْ .  اصواِتِهم ِبَعذبِ  االجواءَ 
 بؤبنةِ  اهبلً :  وقاِبلَةً  ُمَرِحَبةً  السماءُ  وابَتَهَجت.  َجَسَدكِ  َوَدَعت
 هاقُ خالِ  تْ لَ مَ حَ  التً ةِ دَ ٌّ بالسَ  اهبَلً . الكون خالِق َولََدت التً األرِض 

 بَلً كَ ٌهَ  رتِ صِ  نْ مَ  ٌا طوباكِ .  بلءِ العَ  جنودُ  لتهامَ حَ فَ  االرِض  على
.  مواتِ األ ِبَشَذاها انعشت ةً كٌّ ذَ  ةً حَ رابِ  ٌا طوباكِ .  قِ الخالِ  لئللهِ 

 ةِ الروحانٌَ  لِ نازِ المَ  الى ةِ ٌَ الفانِ  ٌاةِ الحَ  هذهِ  نْ مِ  لتِ قَ انتَ  نْ مَ  ٌا طوباكِ 
 صونْ المَ  والعذراءُ  الحنونْ  مُ األُ  هاتُ ٌَ أ ٌكِ لَ إ طلبُ نَ  نواأل * ةِ ٌَ الباقِ 
. كِ تِ اعَ فَ شَ بِ  للخطاٌا اً فرانَ ؼُ  ناحَ منَ ٌَ لِ  الحبٌب كِ ابنِ  الى لًهِ بتَ تَ لِ 
 رب ٌا:  قابلٌن ؾُ هتِ نَ  ٌهِ لَ إو.  كِ عابِ دُ بِ  تِ اّل الزَ  عن اً فحَ صَ وَ 
 واِعد.  زٌنعوَ المِ  ةَ حاجَ  دْ سُ وَ  رضانامَ  اشؾِ  كَ تِ دَ والِ  واتِ لَ صَ بِ 

 القرٌبٌن باِركوَ  الحاضرٌن باألمنِ  ظواحفَ .  سافرٌنالمُ  ةِ مَ بَل بالسَ 
 قاءِ بالنَ  َوَجِملْ .  ِعَفةً وَ  ةً قوّ  الُشبانَ  َوِزدْ .  الُمسنٌن الشٌوخَ  دواعضِ 

ٌّح.  والِنساءَ  ٌاتَ تَ الفَ   جاِنبِكَ  عن ٌاُهمإوَ  واقِمنا المإمنٌن امواِتنا وَن
 لَ كُ وَ  نَ األ القدوس وروِحكَ  واباكَ  ُنسِبُحكَ  َعُهممَ  لكً.  الٌمٌن
 ÷ ... بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ 
 : عطرا

 وأنَعشَ .  مرٌم ةِ القدٌسَ  العذراءِ  نْ مِ  ٌُلَدَ  ان شاءَ  الذي حُ الصالِ  هاٌُ أ
 َعرفِكَ  طٌبِ بِ  رب ٌا انِعشنا.  كاَفةً  األقطارَ  الذكً َعرفِهِ  براِبَحةِ 
 وافِرج.  َرحَمِتكَ بِ  رضىالمَ  واشؾِ .  حناِنكَ  ِبؽنى ناانفُسِ  َوَمِتعْ 
ٌّح.  ِبِنعَمتِكَ  الُمتضاٌقٌن َعن  على الراقدٌن المإمنٌن مواتاأل وَن

                ÷ .....  بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ لُِنسِبَحك.  رجاِبكَ 
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 المقدس الصلٌب اكتشاف عٌد                

  : ألوةا

 َوَولَجتَ .  خبلِصنا اجلِ  نْ مِ  ُصلِبتَ  َمنْ  ٌا.  ناهَ إلَ  سٌحُ المَ  هاٌُ أ

.  لنا لََبةٍ ؼَ وَ  أمنٍ  عبلمةً  الُمقدس صلٌَبكَ  لاجعَ .  لُِتقٌَمنا برَ القَ 

 ةِ القاِدرَ  مٌِنكَ ٌَ  ةِ قوّ بِ وَ .  اكنافِهِ  حتَ تَ  رناواستُ  . لِحفِظنا اً ٌَ واقِ  اً ُترسَ وَ 

 ÷ ..... األبدٌن ابدِ  الى ناإلهَ وَ  نابَ رَ  سناحرُ اُ .  شًءٍ  لِ كُ  على

 : فروميون

.  ٌإمنون بهِ  للذٌن خبلٍص  ةَ عبلمَ  صلٌَبهُ  َجَعلَ  لَِمنْ  التسبٌحُ 
 ةِ ستقامَ اال رٌقِ طَ  فً اللذٌن عن ةَ اللَعنَ  ابَطلَ  هِ لٌبِ صَ بِ  للذي قدٌسُ التَ 
 وِتهِ مَ بِ  ةِ طٌبَ الخَ  وتِ مَ  نْ مِ  انَقَذنا الذي للحً عظٌمُ التَ .  كونسلِ ٌَ 

 لٌقُ ٌَ  هِ بِ  الذي حُ الصالِ .  بٌَحِتهِ ذَ بِ  ماءِ السَ  ملكوتِ  طرٌقَ  لنا َوَمَهدَ 
 ÷ .... قتِ وَ  هذا فً القدوس هِ روحِ وَ  ابٌهِ  عمَ  قارُ والوِ  الحمدُ 

 : سدرا

 ِبَدمِ وَ .  اجلِنا نْ مِ  لٌبِ الصَ  على َتَمَجدَ  الذي جدِ المَ  لَِربِ  الحمدُ 

ً   َفَرحٍ بِ  الذي.  َقَدَسنا َذِبَحِتهِ   وهً َصلٌِبهِ  لَِمةَ كَ  ُنكِرمُ  ظٌمٍ عَ  روح

.  الُمإمنٌنَ  حنُ نَ  ناندَ عِ  وِحكَمِتهِ  هللاِ  ةَ قوّ وَ  الكافرٌنَ  ِعندَ  ةً هالَ جَ 

         لٌبِ الصَ  شاؾِ اكتِ  ٌومِ  فً َنهِتؾُ  بجٌلِ والتَ  مدِ الحَ  ؤصواتِ بِ وَ 

 ٌاةِ الحَ  ةَ َثَمرَ  المإمنونَ  ًٌُؽن نهامِ  التً ةُ رَ جَ الشَ  هو انت:  قابلٌن

 عن اَرةً فَ كَ  لٌبِ الصَ  على وُعلِقتَ  ةِ عنَ اللَ بِ  َرَضٌتَ  نكَ أِل .  ةِ مَ الدابِ 

 طِ سَ وَ  فً ةُ ؽروسَ المَ  ةُ رَ جَ الشَ  ِتلكَ  الحً صلٌُبكَ  فَصارَ .  خطاٌانا

 والُملكِ  العزِ  قضٌبُ  هو الصلٌب.  لٌنَ للسابِ  مارَ الثِ  َوِزعُ ٌُ .  ةِ نَ الجَ 

ٌَضرِ  ةِ ٌَ السماوِ  لٌمِ اورشَ  نْ مِ  الربُ  ارَسلَهُ  الذي  ةِ رٌَ شَ البَ  عدو بهِ  بَ لِ

 ابنُ  َكَشَفهُ  الذي . والِحَقبِ  جٌالِ األ ُمنذُ  الَمكتومُ  رُ السِ  هو الصلٌبُ 

 تْ نادَ وَ  السماءِ  ةُ مبلِبكَ  فَعَرَفتهُ .  ةِ الباِبسَ  ةِ رٌَ شَ بالبَ  اً ُحبَ  وارتقاهُ  هللاِ 

 ةً ٌَ روحِ  شَبَكةً  الُبَسطاء الُرسلُ  واَتَخَذهُ  . شعوِبهاوَ  األرِض  اَُممُ  بهِ 
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 ةالبٌعَ  اسرارُ  َتكُملُ  لٌبِ بالصَ .  العالَمِ  ُحكماءُ  هابِ  اصطادوا

قَهرُ  هِ بِ وَ .  ةالُمَقَدسَ  .  ةِ سٌسَ الخَ  بلبِ الث   سُ دسابِ  نونَ المإمِ  ٌَ

.  الفرٌد اآلبِ  ةُ رادَ إوَ .  الحبٌب األبنِ  ةُ صورَ  تَتَمَثلُ  بالصلٌبِ 

. َوَفخِرِهم المإمنٌنَ  ةُ زٌنَ  هو لٌبُ الصَ .  المجٌد الروحِ  َوَمَسَرةُ 

ٌَطرِ .  اماَمُهم الَدربَ  ٌُنٌرُ  الذي والَمشَعلُ   رٌهالكَ  بللَةِ الضَ  قِتامَ  دُ و

.  ماءِ السَ  الى المإمنٌن ٌَرَفعُ  الذي السل مُ  هو الصلٌبُ . مهِ طرٌقِ  عن

 هاٌُ أ إلٌكَ  َنَتَضَرعُ  واألنَ  * الِبناء ُضرحِ  فً الراِسَخةُ  ةُ والدعامَ 

.  الَوصؾِ  َحدَ  تفوقُ  اً ِنَعمَ  صلٌِبكَ بِ  َمَنحتَ  َمنْ  ٌا.  إلَهنا المسٌحُ 

 َوُتَعفِؾُ .  لٌِبكَ صَ بِ  َوَتحَفَظنا.  مواِهِبكَ  نْ مِ  ُتزٌَدنا ان طالبٌن

تامى َوَتفَتقِدُ .  الُضَعفاء الشٌوخَ  َوَتسُند.  والِنساءَ  جالَ الرِ  ٌَ  ال

 شعوبِ  بٌنَ  بلمَ السَ  صلٌِبكَ  ِبجاهِ  وانُشر نابَ رَ .  والفُقراء لَ واألرامِ 

 واؼِسل.  الُمَتضاٌقٌن عن الُكربَ  واكِشؾْ  الَحزانى َوَعزِ .  مِ العالَ 

 رَ لَِنفَتخِ  . كاترَ والبَ  ٌرالخَ  سنٌنَ  وامَنحنا . اعمالَنا رْ َوَبرِ  آثاَمنا

 لناهِ أ األزمان آخرِ  فً عبلَمِتهِ  ظهورِ  وِعندَ .  ٌاةِ الحَ  دىمَ  لٌِبكَ صَ بِ 

 وألبٌكَ  اً ُشكرَ وَ  اً مدَ حَ  كَ ل عُ َنرفَ وَ .  مٌنالٌَ  ذوي نْ مِ  لَنكونَ  وامواِتنا

 ÷ ...بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ القدوس روِحكَ لِ وَ 

 : عطرا

 اكتشاؾِ  ٌومِ  فً فعناهُ رَ  الذي البخور طرعِ  عَ مَ  مَ اللهُ  ٌكَ إلَ  َنَتَضَرعُ 

 اً ُترسَ  نالَ  ٌكونفَ .  ةِ الحصٌنَ  اكنافِهِ  حتَ تَ  نالَِتسُترَ .  قدسالمُ  كَ صلٌبِ 

 ظناواحفَ .  الِمَحنْ  هُ َتفِل   وال دَ الشدابِ  َتقَهَرهُ  ال ٌاً ماضِ  اً ِسبلحَ وَ  اً واقٌَ 

     كَ حَ لُِنَسبِ  ٌاِتناحَ  اٌامِ  دىمَ  هِ بللِ ظِ  حتَ تَ  وانِعمنا.  قوِتهِ بِ  رب ٌا

  ÷ .....  بدٌناأل ابدِ  والى باقٌن ُدمنا وما اوانٍ  لَ كُ وَ  ناأل
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  الشٌخ متى مار عٌد                    
  : ألوةا

ٌ   زامٌرٍ مَ وَ  ةٍ حلوَ  مٍ اؤنؽبِ  لُِنَمِجَدكَ  نابَ رَ  لناهِ أ .  ةٍ روحٌَ  راتٌلٍ تَ وَ  ةٍ َشج
ٌِكَ  ذكرىبِ  َنحَتفِلُ وَ   ناِشرَ وَ  ِبشاَرِتكَ  حاِملَ  متى مار السعٌد َصف

.  ةً كافَ  الَمشِرقِ  ارجاءِ  فً هِ اَستِ دَ قَ  عبٌرُ  فاحَ  الذي.  انجٌلِكَ  ةِ كلِمَ 
 واألبنُ  اآلبُ  هاٌُ أ.  والُشكران مدَ الحَ  كَ لَ  ُنقِدمُ  األبرارِ  ُصحَبة ومع

 ÷ .....اوانٍ  لَ وكُ  نَ األ القدس والروح

 : فروميون

ِهبُ  الذي للحكٌمِ  سبٌحُ التَ   حُ نفَ َوٌَ .  ةَ ٌَ قٌقِ الحَ  ةَ الِحكمَ  األُمناءَ  عبٌَدهُ  ٌَ
 القدٌس لُطفِهِ  زٌرِ ؽَ بِ  َمَنحَ  دقَ وَ .  ةِ ٌَ الروحِ  واِهبِ بالمَ  ُمختارٌهِ 

ًّ الصَ   روحِ بِ  ةَ نٌسَ الكَ  َقَدسَ  للذي التهلٌلُ .  الِشفاءِ  َموِهَبةَ  متى مار ف
 ٌخُ الشَ  هذا اختارَ  لَِمنْ  عظٌمُ التَ .  قدٌسٌهِ  رِ خابِ ذَ  نْ مِ  اؼناهاوَ .  قُدِسهِ 
  واإلكرام الُشكرُ  لٌقُ ٌَ  هِ بِ  الذي.  الُمبٌن اإلٌمانِ  مِ لِدعابِ  اً ُمَثِبتَ  الجلٌل

 ÷ ....وقت هذا فً

 : سدرا

 اً صالِحَ  اً ٌ  راعِ  متى مار القدٌس اختارَ  الذي سٌحالمَ  دِ ٌّ للسَ  مدُ الحَ 

تِ  ٌَ  ةٍ وَوداعَ  عجٌبٍ  ِبَصبرٍ  ُمحَتِمبلً .  اجلِها نْ مِ  َنفَسهُ  َبَذلَ فَ  هِ لَِرِع

هُ  هادِ االضطِ  نْ مِ  ةٍ ُمدِهشَ   اً ُمَتِخذَ .  اقساها والِمَحنِ  داِبدِ الشَ  نْ ومِ . اَمر 

 هِ داَستِ قَ  ارٌجَ  َمؤَلَ فَ .  ِحمىوَ  اً َملجَ  اإلٌمانِ  نْ مِ وَ .  اً ُترسَ  ةِ داسَ القَ  نْ مِ 

 ان َبعدَ .  ةِ كٌَ الذَ  سٌحِ المَ  راِبَحةِ  الى ةِ ٌَ الفانِ  سادُ فَ  احالَ وَ .  األرجاءَ 

 ةِ ٌَ عمودِ المَ  ِبِسَمةِ  َوَوَسَمهُ  . ِبهنام مار تىالفَ  بِ الرَ  بلكُ مَ  إلٌهِ  اقتادَ 

 هذا هللاِ  لَِصّفً الطوبى ُنعطِ ,  ةِ سَ الُمقدَ  ةِ البٌعَ  ابناءُ  حنُ نَ فَ  لهذاوَ 

مار بهنام  اصَطدتَ  َمنْ  ٌا اِهرُ المَ  ٌادُ الصَ  هاٌُ أ طوباكَ :  قابلٌن

 ةَ قو   فٌكَ  لََمسَ  وإذ بلِص الخَ  ةِ ظٌرَ حَ  الى  هِ بِ  ٌتَ واتَ  .الروحِ  بلحِ سِ بِ 

 ةِ قو  بِ  َفَمَنحتَ .  ةِ الُمَعَذبَ  سارة اُخَتهُ  ُتبِرئ ان لَتَمسَ ا . هُ َحق  وَ  اإلٌمان

 حٌث.  ُجذامٍ  نْ مِ  نٌهاعتُ  نتَ اك مامِ  التامَ  الِشفاءَ  كَ إلهِ  سٌحِ المَ 
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 إذوَ .  سِ األقدَ  الثالوثِ  اسمِ بِ  إٌاها اً ُمَعِمدَ  بًجابِ العَ  بالماءِ  َؼَطسَتها

 هللاِ  ةقوّ  بواِسَطِتكَ  َفَظَهَرتْ .  اً َوَجَسدَ  َنفساً  طاِهَرةً  َتخُرجُ  هابِ 

 ارِ الزوّ  َمقَصدَ  تَ وِصرْ .  ِهراتاالب الُمعِجزات ُصنعِ  فً ةِ الخاِرقَ 

 لِِجراِحِهم اً َبلَسمَ  بلُتكَ صَ  وكانت. والعاهات األمراِض  لَِذوي ؤً َملجَ وَ 

 عدوَ  َقَهرَ  الذي الباِسلُ  الُجندي   هاٌُ أ طوباكَ  . أِلدواِبِهم اً نافِعَ  واءً دَ وَ 

 َمنْ  ٌا طوباكَ .   ةِ ٌ  القاسِ  راِثِنهِ بَ  نْ مِ  وسارة ِبهنامَ  وانَقذَ .  الَحق  

 َحَمبلً .  سنحارٌب الُمفَتِرسُ  بُ الذبِ  ذلك َجَعلتَ  إٌمانِكَ وَ  بِحكَمِتكَ 

ٌ   المسٌحِ  ةِ َحظٌرَ  فً اً دٌعَ وَ   ةِ نٌسَ الكَ  ابناءُ  حنُ نَ فَ  لهذاوَ  * ِدكَ س

 مار الُمَكَرمُ  ٌخُ الشَ  هاٌُ أ لُكَ سؤَ نَ .  كراكَ ذِ بِ  الٌومَ  لُ فِ حتَ نَ  إذ ةِ سَ دَ قَ المُ 

ٌ   نْ مِ  ناِعَوضِ  َتلَتِمسَ  ان متى ؽفِرَ .  ِدكَ َس ٌَ .  اوزاَرنا ٌَمحووَ  ناذنوبِ  لِ

ٌَجودُ  مَنح ةِ كَ رَ والبَ  ةِ حمَ رَ بال.  الطافِح جوِدهِ  حرِ بَ  نْ مِ  علٌنا و ٌَ  ف

 سِ للكنابِ  بلمَ والسَ  نَ واألمْ .  لؤلسرى واإلطبلقَ  للحزانى زاءَ العَ 

ٌِرَ   ةِ للُطؽمَ  ىقوّ تَ وَ  للجٌاعِ  اً َشَبعَ وَ .  ساكنون فٌها َولَِمنْ  ةِ واألد

ةً وَ .  للُشبانِ  ِعَفةً وَ  للشٌوخِ  اً َسَندَ وَ  ةِ اإلكلٌرٌكٌَ  ٌَ  ةً صالِحَ  ِرعا

 فً للزاهدٌنَ  ضٌلَةً فَ وَ .  للُمَتَوحدٌنَ  اً َوَصبرَ .  والصبٌان لؤلطفالِ 

 لؤلمواتِ  السماءِ  لكوتِ مَ  فً نٌاَحاً وَ  راَحةً وَ .  الدنٌا ٌاةِ الحَ  عِ ُمتَ 

 هُ لَ  عُ َنرفَ فَ .  نٌنَ آمِ  السماءِ  خدورِ  الى َنِصلُ  هِ ِبِنعَمتِ  لكً.  المإمنٌن

 ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ القدوس لروِحهِ وَ  ألبٌهِ وَ  والُشكران مدَ الحَ 

 ÷ ...بدٌناأل

 : عطرا

ِتكَ  َقَدمناهُ الذي البخورِ  طرَ عِ  ناٌَ اٌد   نْ مِ  رب ٌا لْ بَ َتقَ  ٌَ  ذكارِ تِ  ٌومِ  فً لِربوِب

  ٌ  والَصفحِ   الذنوبِ  ُؼفرانَ  هِ بِ  احنَ وامنَ .  متى مار الجلٌلُ  الشٌخُ  كَ َصف

 بجٌلِ والتَ  التراتٌلِ  ؤصواتِ بِ  هُعٌدَ  حَ ُنَزٌّ  ان لناهِ أو.  والعٌوبِ  اآلثامِ  عن

 ركاِتكَ بَ  لَِنسَتِحقَ .  ةٍ خاِشعَ  قلوبٍ وَ  باِسَمةٍ  ؤفواهٍ بِ .  األصٌل الَنَؽمِ  ةِ عذوبَ وَ 

  ÷ ..... الداهرٌن دهرِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ كَ حَمدُ نَ فَ .  ةِ ٌَ اإللهِ 

ٔٗٙ 



 ل عازر وُمعل ُمهم السبعة واوالدها شمونً مارت عٌد     

  : ألوةا

 شمونً مارت األبرار ُشهداِبكَ  ذكارَ تِ  ُنكِملَ  ان نابَ رَ  اعِطنا
 ِضدَ . ِجهاِدِهم فً لوااستبسَ  الذٌنَ .  لعازر األمٌن والُمعلِمُ  هاواوالدِ 
. اٌماِنِهم إفسادَ  حاَولَ  الذي الطاؼٌة بِرِهمصَ بِ  رواهَ قَ وَ .  رِ الشَ  جنودِ 
 نْ مِ  كونَ نَ  ما لكً.  لواِتِهمصَ بِ  ركاتالبَ وَ  الَعونَ  نابَ رَ  حنانَ فامْ 

 ÷ .....اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ اً ُشكرَ وَ  اً مدَ حَ  كَ لَ  عُ رفَ نَ وَ .  الؽالبٌن

 : فروميون

ً   سبٌحُ التَ  قِؾُ  الذي والجبارُ .  ٌاةِ الحَ  وواِهبِ  للح  جانِبِ  الى ٌَ
 اً مٌدانَ  هاواوالدِ  شمونً ةِ البارَ  امامَ  َفَتحَ  الذي.  الِجهادِ  فً جنوِدهِ 
 انكارِ  على َجَعُهمشَ .  ِمثااَلً وَ  لُهم قدَوةٍ  َخٌرَ  لِعازر واقامَ .  ادِ هللجِ 

 حَ ذبابِ  فكانوا.  لِبارٌِهم مرضٌة حَ بابِ ذَ  انفُِسِهم َتقدٌمِ وَ .  ذواِتِهم
 لٌقُ ٌَ  هِ بِ  الذي حُ الصالِ .  ةٍ شاِهدَ  الُمسَتقٌمِ  لؤلٌمانِ وَ  ةٍ رٌدَ فَ  ةٍ طاِهرَ 
 ÷ ....قتِ وَ  هذا فً قارُ والوِ  مدُ الحَ 

 : سدرا

 هاواوالدِ  شمونً مارت ةِ البارَ  ةِ دٌسَ القَ  ومَ الٌَ  ُنكِرمُ  رب ٌا اماَمكَ 

 فً ُحِبكَ  نارُ  اَتَقَدتْ  الذٌن.  البار لٌعازر ِجهاِدِهم وقاِبدُ  وُمَعلِِمِهم

فلَحَ  ملَ وَ .  قلوِبِهم  ُهزءً  صارَ  لبَ  إخماِدها فً انطٌوخوسَ  شُ طَ بَ  ٌَ

.  امِرهِ  ثالَ امتِ  الُشجعان األبطالُ  َرَفضَ  دقَ فَ .  ةً ٌَ وُسخرِ  للحاضرٌنَ 

  حِ بابِ ذَ  نْ مِ  هملَ  قُِدمَ  ما َنَبذوافَ .  هِ ُحبِ وَ  ِبِهمرَ  ةِ طاعَ بِ  ُمَتَمسكٌنَ 

 عُبدُ نَ  ال:  لٌنَ قابِ  باألصنامِ  ةِ الُمَتَمِثلَ  هِ آلَِهتِ  نْ مِ  رواَسخِ وَ .  االوثانِ 

 هِ بِ  الذي.  ٌعقوبوَ  واسحقَ  ابراهٌم ناابابِ  إلهُ  دِ الواحِ  هللاِ  وىسِ 

 ما ُكلَ وَ  واألرضَ  ماءَ السَ  قَ لَ خَ  هُ ألنَ .  واإلكرامُ  السجودُ  لٌقُ ٌَ  هُ حدَ وَ 

.  انسانٍ  لِ كُ  ٌاةِ حَ  على الُسلطانُ  له حَدهُ وَ  وهو.  ناتٍ كابِ  نْ مِ  فٌها

.  امِرهِ  على الطاؼٌة َؼلَبَ  وإذ ُمفَتِخرون هِ بِ  نحنُ وَ  ناذواتِ  ُنقِدمُ  هذالِ 
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دَ   نالوافَ .  التعذٌبِ  الوانُ وَ  الترهٌبِ  صنوؾَ  المإمنٌن األبطالُ  َكب 

.  اً َطَربَ  ترقُصُ  وانفُِسِهم . حاً رَ فَ  َتظفُرُ  قلوِبِهموَ  ةِ هادَ الشَ  اكلٌلَ 

 التً موّ إالرَ  مِ األُ  لكَ تِ  لِشجاَعةِ  ٌافَ .  اً ُسبحَ وَ  اً مدَ حَ  َتلَهجُ  مهِ وألِسَنتِ 

ِدهابِ  َقَدَمتْ   بِ الرَ  حِ ذبَ مَ  على ةٌَ حَ  حَ بابِ ذَ  اوالِدها.  الطاِهَرَتٌن ٌَ

 لَم الذٌن الُشبان اولِبكَ  ةِ اعَ جَ لِشَ  ٌا و.  مسرورة ُجذلى وهً

 مِبهِ  َترَتفِعُ  ةٍ ِبَمرَكبَ  َتلََقوهُ وَ  اماَمهُ  َفَصَمدوا الجبلدٌنَ  ٌؾَ سَ  ٌُرِهَبُهم

 َرَحبَ  الذي لِعازر البار ٌخُ الشَ  ذلِكَ  ةِ اعَ جَ لِشَ  ٌا وَ .  السماءِ  الى

:  قابلٌن ُهمُنَطِوبُ  هذالِ وَ .  بِ الرَ  انكارِ  على اٌاهُ  ُمَفِضبَلً  وتِ بالمَ 

 َنكمأِل  طوباُكم.  ماءِ السَ  لكوتُ مَ  َبلَؽُتم َنُكمأِل  الُشهداء هاٌُ أ مطوباكُ 

 ةِ الُمقَدسَ  ةِ البٌعَ  ابناءُ  نحنُ  واألن * ةِ دٌَ األبَ  ٌاةِ الحَ  ؤكالٌلِ بِ  فِرُتمْ ظُ 

 ٌِننابَ  نْ مِ  الفَِتنُ  عُ ُتقمَ  لواِتِهمصَ بِ  لكً.  ناهَ لَ إ الربُ  هاٌُ أ إلٌكَ  لُ سَ وَ تَ نَ 

.  ثٌقالوَ  ةِ بَ حَ المَ  رباطِ بِ  القلوبَ ُط ربَ َوتُ .  دٌاِرنا فً بلمُ السَ  ٌَسودُ وَ 

 ؼلٌلَ  واشؾِ  الِمعَوزٌنَ  ةَ حاجَ  واكؾِ . الُمذنبٌنَ  عن رب ٌا صَفحْ افَ 

 بِررْ وَ .  سجونٌنوالمَ  األسرى واطلِقْ  زانىالحَ  َعزِ وَ .  الملهوفٌن

 مهُ وَ  حنُ نَ  لِكً.  الٌمٌن جاِنِبكَ  عن واقِمُهم.  المإمنٌن امواِتنا

 وما حٌنٍ وَ  قتٍ وَ  لِ كُ  وفً الوقتَ  هذا فً اً ُشكرَ وَ  اً مدَ حَ  كَ لَ  عُ َنرفَ 

 ÷ ...بدٌناأل ابدِ  والى  باقٌن ُدمنا

 : عطرا

 هذا َبلْ َتقَ .  الُمختارٌن الُشهداءِ  ماءَ دِ  لَ قابِ وَ  الُمحتاجٌن َسَندَ  ٌا مَ اللهُ 
 ُدعاءٍ  نْ مِ  ٌكَ إلَ  فعنارَ  مابِ  وارضَ  ةِ عٌفَ الضَ  اٌدٌنا نْ مِ  البخور

 شمونً مارت القدٌسة:  األبرار ُشهداِءكَ  ِذكرى فً بلةٍ صَ وَ 
 ِحَصتِِهم فً اً صٌبَ نَ  رب ٌا لنا واجعل.  لعازر وُمَعلِِمِهم واوالِدها

ٌّحوَ .  مٌراِثِهموَ   اِتِهموَ فَ هَ وَ  زالِتِهم عن واصَفح المإمنٌن امواِتنا َن
 اوانٍ  لَ كُ وَ  ناأل األقدس الكرٌم كَ اسمُ  وُنمجدَ  كَ حَ بلُِنسَ .  اجمعٌن

  ÷ .....بدٌناأل ابدِ  والى باقٌن ُدمنا ماوَ 
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ع ٌعقوب مار تذكار                    الُمقط 

  : ألوةا

 الذي.  الُمَقَطع ٌعقوب مار البار ُمجاِهِدكَ  ِتذكارَ  لُِنَكِملَ  نابَ رَ  لناهِ أ

 ةِ ٌَ القاسِ  الَعذاباتِ  صنوؾَ  َملَ فاحتَ  . َمَحَبِتكَ  اجلِ  نْ مِ  َنفَسهُ  َبَذلَ 

ُكنوَ .  اناةٍ وَ  ِبَصبرٍ  ٌَ نبوعَ  واألجسادِ  لؤلنفُسِ  رالطاهِ  ُرفاَتهُ  ل ةٍ  ٌَ ٌَ  اشف

 ÷ .....اوانٍ  لَ كُ وَ  ناأل اً ُشكرَ وَ  اً مدَ حَ  كَ لَ  عُ رفَ نَ  وَمَعهُ .  كاتٍ رَ بَ وَ 

 : فروميون

 َجَملَ  للذي هلٌلُ التَ .  ٌهِ دِ لُمجاهِ  جدِ المَ  اكالٌلَ  ٌَظفِرُ  لَِمنْ  سبٌحُ التَ 

 َوَشَفَتاهُ .  فؤحَتَملَها اآلالمِ  على برِ بالصَ  ٌعقوب مار الجلٌل القدٌس

 ِبنصٌبٍ  ففازَ .  ناءِ والثَ  مدِ الحَ  عن ولِساَنهُ .  التسبٌحِ  عن أَ هدَ تَ  لَن

.    زاءِ والجَ  الِهباتِ  ؤحَسنِ بِ  ناءاألُمَ  عبٌَدهُ  ٌُكافاُ  الذي هِ بِ رَ  ِعندَ  َوفٌرٍ 

 ÷ .... قتِ وَ  هذا فً والُشكران مدُ الحَ  لٌقُ ٌَ  هِ بِ  الذي حُ الصالِ 

 : سدرا

 َمنْ  ٌا.  ًءٍ شَ  ُكلُ  كانَ  هِ بِ  الذي هللاِ  ةُ َوَكلِمَ  رالبِ  َشمسُ  ٌا جدُ المَ  كَ لَ 

 الباِطلَ  جدَ المَ  َفَرَذلَ .  عقوبٌَ  مار البار القدٌسُ  استضاءَ  نوِركَ بِ 

ٌ   مواِهِبكَ وَ  ةِ ٌَ اإللهِ  ِنعَمتِكَ  ُمَفِضبلً .  لالزابِ  الِؽنى واحَتَقرَ   ةِ الَسن

 ٌُثنِهِ  ولَم.  ةَ ٌَ العالَمِ  الكراَمةُ  ِرهِ ُتؽْ  لَمفَ .  َوِؼنى َمجدٍ  ُكلَ  تفوقُ  التً

 األوثانِ  ةَ بادَ عِ  َفَنَبذَ .  ُمعَتَقِدهِ  ٌَُزعِزعُ  او هِ آبابِ  اٌمانِ  عن التهدٌدُ 

 َجلِدهِ  ُحكمَ  فؤصَدرَ  علٌهِ  كِ لِ المَ  ِحقدُ  ثارَ فَ .  اإلٌمانِ  ةَ قٌقَ حَ  َوالذَ 

 ؤطلَقَ فَ  هو اما.  ذابِ العَ  امرَ  هُ ٌَُسِومَ  بلدُ الجَ  َقضَ فؤنْ .  َوَتقطٌِعهِ 

ٔٗ9 



 على َبطَ أِلُرْ  اَهلَتنً ألَنكَ  رب ٌا الُشكرُ  لَكَ :  بلً قابِ  هللِ  بالُشكرِ  لِساَنهُ 

 اكلٌلَ  لَِنٌلِ  اً ُمسَتِحقَ  لنًفاجعَ .  َقبلِ  من انتَ  تَ ُربِطّ  كما َخَشبةٍ 

نً.  األمٌن لُ العادِ  الدٌانُ  هاٌُ أ ِخرافِكَ  مع واحِصنً.  الشهاَدةِ   وُمد 

 فوزَ أِل .  ُمقدام صالِحٍ  لكَ  َكُجندي   دالشدابِ  هذهِ  أِلحَتِملَ  ةِ بالقوّ 

 روحً رب ٌا لبَ قَ تَ فَ .  ٌكَ دِ ُمجاهِ  هابِ  تَ َوَعدّ  التً.  بالَجعالَةِ 

ٌَكَ  َنَتضَرعُ  واألن * ٌكَ إلَ  بلمٍ سَ بِ  واوِصلها  لواتِ صَ بِ  لكً نابَ رَ  إل

.  ٌراثِكَ مِ  كُ وُتبارِ  نِ المإمِ  َشعبِكَ  على ُتشفِقُ .  ٌعقوب مار َشهٌِدكَ 

 وُتَنجً.  والِهبات العطاٌا لِ ؤفضَ بِ  كراهُ ذِ  ٌُحٌونَ  الذٌن وُتكافاُ 

 أمَنكَ  َوَتنُشرُ .  دٌنالحاقِ  قدِ َوحِ  العابثٌن َشرِ  نْ مِ  هااوالدِ وَ  بٌَعِتكَ 

 عنهُم رب ٌا دوابعِ  . مقلوِبهِ  فً َمَحَبُتكَ  َولَتملُكَ  ٌَنُهمبَ  بلَمكَ سَ وَ 

مَتِثلوا اإلٌمانِ  على وَثِبتُهم ةِ الُمهلِكَ  سَ الدسابِ  ٌَ . اإلنجٌلٌة صاٌاكَ وَ لِ  لِ

لِذُ  اماَمكَ  َقَدمناها التً بلةَ الصَ  لَتُكنوَ   خطاٌا هابِ  رواؼفِ .  لِسٌاَدِتكَ  ٌَ

ِتكَ  ٌَ  وارعَ  الُشبانَ  كبارِ وَ  الشٌوخَ  دواسنِ .  َشعِبكَ  نفوسَ  َوَطِهر َرع

.  ةً صالِحَ  خاِتَمةً  اً مٌعَ جَ  حناوامنَ . واألٌتام لِ باألرامِ  واعتنِ  األطفال

 اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ القدوس روِحكَ لِ وَ  بٌكَ أِل وَ  اً ُشكرَ وَ  اً مدَ حَ  كَ لَ  عَ لَِنرفَ 

 ÷ ...بدٌناأل ابدِ  والى

 : عطرا

 ٌعقوب مار هٌدِ الشَ  كرىذِ  فً ٌكَ إلَ  رفوعَ المَ  البخورَ  رب ٌا لْ بَ َتقَ 

ُكنوَ .  َطعالُمقَ  ٌَ   لََدٌكَ  ةً قبولَ مَ  بٌَحةً ذَ  اسِمكَ  اجلِ  نْ مِ  الَمسفوك َدَمهُ  ل

ُكنوَ .  َمرضانالِ  الِشفاءَ  وامَنح انفُِسنا ادرانَ  هابِ  ؼِسلوَ  ٌَ  ِذكراً  ل

 مدَ الحَ  كَ لَ  عُ رفَ نَ  ُهموَ  حنُ نَ  لكً.  الراقدٌن وإخَوِتنا ناآِلبابِ  صالِحاً 

 ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ القدوس كَ حِ رولِ وَ  بٌكَ أِل وَ  والُشكران

  ÷ .....بدٌناأل
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 بربارة الشهٌدة تذكار                   

  : ألوةا

.  بربارة هٌدةَ الشَ  ةَ القدٌسَ  ذكرىبِ  هاجٍ وابتِ  ِبُطهرٍ  لَِنحَتفِلَ  مَ اللهُ  لناهِ أ

 ةٍ سالَ بَ بِ  هادِ الجِ  مٌدانِ  الى لَِتنِزلَ  هارتَ اختَ  التً ةُ كَ بارَ المُ  ةُ مَ األَ 

َتَمَجدُ  بهِ  الذي ةِ الَؽلَبَ  اكلٌلَ  لِتنالَ .  ةٍ جٌبَ عَ   نابَ رَ  كبارَ المُ  اسُمكَ  ٌَ

 ÷ .....  اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ.  ناإلهَ وَ 

 : فروميون

ً  الؽَ  سٌحالمَ  للَسٌدِ  الُسبحُ   هِ ِعبادِ  على ِبها ٌَجودُ  التً حاِسنِ بالمَ  ن

نُشرُ .  األُمناء ٌَ  نموتَ فَ  ةِ الُمَتَعِطشَ  النفوس ٌَمؤلَ لِ  َعرفِها ارٌجَ  َو

ٌُزٌدُ  األبرارَ  يوِ ٌُقَ  هابِ وَ .  َوُتزِهرُ  باإلٌمانِ   على َصبَراً  ُهمَو

 اِحباِبهِ  على َمجِدهِ  نْ مِ  ٌَفٌضُ  لَِمنْ  مجٌدُ التَ .  دِ دابِ والشَ  الضٌقِ 

ٌَُزِودُ  . الشهٌدة العذراءُ  بربارة َزَودَ  كما.  اعداِبهِ  ِضدَ  بلحِ بالسِ  ُهمَو

 ÷ ...... وقتِ  هذا فً والِوقارُ  مدُ الحَ  لٌقُ ٌَ  هِ بِ  الذي حُ الصالِ 

 : سدرا

 َمنْ  ٌا.  َمجِدهِ  بهاءَ وَ  األزلً اآلب إشراقَ  ٌا سٌحالمَ  سوعُ ٌَ  نابَ رَ 

 واستضاءَ .  الُمجاهدون كَ اسمِ بِ  َوَتَشَرؾُ .  الُشهداءُ  هامَ  ِبُحِبكَ 

 بربارة ذراءِ العَ  َقلبِ  فً أشَرقَ  الذي النورُ .  القدٌسون قُدِسكَ  نورِ بِ 

 كَ الُملْ  َوَرَذلَتْ .  اصناِمها ةَ ِعبادَ  َوَمَقَتتْ .  وإخَوِتها ٌهاوَ بَ أ ؤنَكَرتْ فَ 

 فابِقٍ  وقٍ شَ بِ  كَ َتبَِعتْ وَ .  لَِعَظَمِتكَ  طابَِعةً  أَمةً  هاَنفسِ  تْ َوَهبَ وَ .  لَ الزابِ 

 ناءِ والثَ  مدِ الحَ  ةَ رتٌلَ تَ  لكَ  َرَفَعتْ  وقد.  هاءِ والبَ  جدِ المَ  ِبُحلةِ  َفَكَسوَتها

ً   دوداإ ةَ رنٌمَ تَ  ُمَرِدَدةً   ريوانظُ  تًابنَ  ٌا ًعِ اسمَ :  لالقابِ  النب
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 الملوك لكُ مَ  الَخَتنَ  ألن.  ابٌكِ  ٌتَ بَ وَ  َشعَبكِ  وانَسً.  ًواصؽَ 

 كِ نِ ُحس ُكلَ وَ .  َرُبكِ  هو هُ ألنَ  هُ لَ  يفاسُجدِ .  كِ ُطهرِ  مالُ جَ  هىاشتَ 

.  إٌماِنها ِسرَ  َكَشؾَ وَ  امِرها على بوهاا َوَقؾَ  وإذ.  لِ الداخِ  نْ مِ  هو

 أمرَ  هامُ وِ ٌُسَ  َمنْ  الى ؤسلََمهافَ .  إهبلِكها الى َسعىوَ  َؼَضباً  شاطَ استَ 

فلَحُ  لَموَ .  المماتِ  حتى األلَمِ  كؤسَ  ُعهاجرِ ٌُ وَ  ذابِ العَ   فً هدٌدَ التَ  ٌَ

  العذابِ  ةِ َقسوَ  على َفَصبَِرتْ  . َقلِبها من اإللهً الُحبِ  لَهٌبِ  إخمادِ 

 َتنقُلها أن إراَدَته تْ شاءَ  حتى.  األربابِ  بِ رَ  نْ مِ  ونَ العَ  ُمسَتِمَدةً 

ماَمةً  َودٌَعةً  ةً حمامَ  ٌهِ إلَ  ٌَ  هاٌُ أ ٌكَ إلَ  لُ سَ وَ تَ نَ  واألنَ  * ةً طاِهرَ  و

 فً األمنَ  َتجَعلُ .  ةِ البارَ  ةِ هٌدَ الشَ  هذهِ  لواتِ صَ بِ  لكً.  ناإلَهَ  سٌحُ المَ 

 ٌنِ عَ بِ  َبنٌها َوَتحَفظُ  والحروبِ  الفَِتنِ  َعنها َوُتبِعدُ .  اً زاِهرَ  بٌَعِتكَ 

ِتكَ  ٌَ  حِ رَ والفَ  ةِ هجَ بالبَ  قدٌسٌكَ  رَ سابِ وَ  ةِ البارَ  هذهِ  ذكارَ تِ  ِملَ لُِنكَ  ِرعا

.  عٌدِ السَ  الٌومِ  هذا فً ٌكَ إلَ  عناهافَ رَ  التً الصبلة لْ بَ َوَتقَ .  الروحً

ِتكَ  ذنوبَ  واؼفِرْ  ٌَ .  َقطٌِعكَ  نْ مِ  ٌكَ إلَ  اساءوا الذٌن حْ سامِ وَ  َرع

 وُمِحبُ  صالِحٌ  كَ ألنَ .  رجاِبكَ  على الراقدٌن وتانامَ  التَ زَ  واتُرك

 لَ كُ وَ  نَ األ القدوس روِحكَ لِ وَ  بٌكَ أِل وَ  اً ُشكرَ وَ  اً مدَ حَ  رَفعُ نَ  لَكَ وَ  رِ شَ البَ 

 ÷ ...بدٌناأل ابدِ  والى اوانٍ 

 : عطرا

 فً اماَمكَ  َفعناهارَ  التً.  تسابٌِحناوَ  بخوِرنا ةِ رابِحَ بِ  نابَ رَ  ضَ رْ اِ 

 نِعَمتِكَ  َؼٌثَ  علٌنا واسُكب . بربارة ةِ لَ طَ البَ  ةِ هٌدَ الشَ  ِذكرى

 الطاِهرِ  َدِمكَ بِ  الُمبتاعِ  مٌراِثكَ  َوقِدس كَ عبِ شَ  واحفظ كاِتكَ رَ بَ وَ 

 ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ  اً ُشكرَ وَ  اً مدَ حَ  لَكَ  فَنرَفعُ .  الثمٌن

  ÷ .....بدٌناأل
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 سارة واخته   بهنام مار الشهٌد عٌد              

  : ألوةا

 ةٍ صافٌَ  ةٍ بَ حَ ِبمَ وَ .  والُشكران مدِ الحَ  تراتٌلَ  كَ لَ  ُنقِدمَ  ان ربنا اعِطنا

 الُشهداءِ  بٌنَ  عٌدِ السَ  ذكرىبِ  لُ فِ نحتَ وَ .  ةٍ نقٌَ  وافكارٍ  ةٍ بارَ  ونفوسٍ 

.  األربعٌن ورفاَقهُ  سارة ةِ البارَ  واُختهِ  بهنام مار الُمختار والقدٌس

 لواِتِهمصَ بِ  رب ٌا ناوِ قَ فَ .  سنحارٌب كِ لِ المَ  ٌؾِ سَ بِ  دواشهَ استَ  الذٌن

 ÷ ....اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ اً ُشكرَ وَ  اً مدَ حَ  كَ لَ  عَ رفَ نَ لِ   مهِ خاِبرِ ذَ  جاهِ بِ  واِعنا

 : فروميون

 ةِ الَؽلَبَ  اكالٌلَ  ضافِرُ وَ .  القدٌسٌن داءِ الُشهَ  ُمَعِظمِ لِ  سبٌحُ التَ 

 بٌبَلً سَ  َجَعلَهاوَ  هاَدةِ الشَ  طرٌقَ  ذاِتهِ بِ  َمَهدَ  لَِمنْ  التقدٌسُ .  للُمجاهدٌن

 ذانِ الل   سارة هِ ختِ واُ  ِبهنام مار الَمؽبوطُ  سارَ  فٌهاوَ .  ملكوِتهِ  الى

 صنوؾِ وَ  وتِ المَ  نْ مِ  َسِخراوَ .  والعذاباتِ  باآلالمِ  هانااستَ 

 الذي حِ الصالِ .  بِ الرَ  حِ ذبَ مَ  على اً قُربانَ  َنفَسٌِهما َقَدماوَ .  الضربات

 ÷ ...... قتِ وَ  هذا فً والُشكران مدُ الحَ  لٌقُ ٌَ  هِ بِ 

 : سدرا

 َتَتَجَسدَ  ان ِشبتَ  َمنْ  ٌا.  الُكلِ  دُ وَسٌّ  الَحقِ  َخَتنَ  ٌا اإلله سٌحُ المَ  هاٌُ أ

.  البشري نابعِ طَ  َقَدستَ  ِبمٌبلِدكَ وَ .  مرٌم العذراءِ  نْ مِ  َوُتلَدَ 

 اآلالمِ  نوؾَ ص اجلِهِ  نْ مِ  ُمحَتِمبَلً .  ِمنكَ  َكَرَماً  بلصَ الخَ  ناحتَ نَ مَ وَ 

 َوَتَكَبدوا باآلالمِ  األبرارُ  الُشهداءُ  هانَ استَ  هذا جلِ أِل وَ .  واإلهانات

 نْ مِ وَ .  الَتطوٌبَ  ِمنكَ  قوافاسَتحَ .  بٌلِكَ سَ  فً وتِ المَ  عذابَ 

 السعٌد هٌدَ الشَ  ِرمُ ُنكَ  ومَ الٌَ  َنحنُ  وها.  والَمدٌحَ  اإلكرامَ  المإمنٌنَ 

 ِشفاِبهابِ .  ةِ ٌَ اإللهِ  كَ تِ قو   فٌها اظَهرتَ  التً.  سارة واُخِتهِ  ِبهنام مار

دِ  على خبٌثٍ  َبَرٍص  نْ مِ  ٌَ   ٌ  لُ هْ أو هاَشعبِ  َفَنَستْ .  َمتى مار كَ َصف
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 ُمَتعِ  فً ِبهنام هاوواخ َدتْ َزهِ وَ .  هاَنفسِ  باإلٌمانِ  لَكَ  َمتْ َوَقد   َبٌِتها

 َوَكَفرا.  واصناِمها األوثانِ  ٌاِكلِ هَ  نْ مِ  َوَسِخرا.  ِؼناهاوَ  الُدنٌا

 اجلِكَ  نْ مِ  ٌِهماَنفسَ  مِ لعالَ لِ وَ  بالَتهَ أ َوِبُحِبكَ .  وامجاِدها ٌاةِ الحَ  ؤباطٌلِ بِ 

 طوباكِ :  قابلٌن ِذكراُهمابِ  دُ ُنشٌ ةٍ حلوَ  ماتٍ ؽَ نَ بِ  ؤننافَ  هذالِ وَ .  ُصلِبا

 .الَظَفرِ  إكلٌلِ بِ  هنامبِ  واخوكِ  فُزتِ  كِ نَ أِل . سارة ةُ البارَ  ةُ هٌدَ الشَ  اهتُ ٌَ أ

 السماوي الَخَتن َوَهبُتما ُكمانَ أِل  عٌدانالسَ  الشهٌدان هاٌُ أ طوباُكما

 َفَسَتَتَمتعانِ ,  السعٌدان الشهٌدان هاٌُ أ لَُكما الطوبى.  َنفَسٌُكما

 فً سُتمارِ ؼُ  فقد السعٌدان هٌدانالشَ  هاٌُ أ وباُكماط.  ةِ األبدٌَ  ةِ الِؽبطَ بِ 

 َرَصَعُكما الِبكرُ  األبنَ  نَ أِل  طوباُكما.  َرِطَبٌنِ  ُؼصن ٌنِ  َعَدن َجَنةِ 

 هاٌُ أ ٌكَ لَ إ َنَتَضَرعُ  واألنَ  * ثمٌَنتٌن َجوَهَرتٌنِ  هِ نٌَستِ كَ  تاجِ  فً

 الذنوبِ  ُؼفرانَ  َتمَنَحنا الباَرٌن ٌنِ هٌدَ الشَ  ِبجاهِ  لكً ربنا سٌحُ المَ 

 وُتَعزي.  الَمكروبٌن َوُتعافً الَمرضى وُتشفً.  األوزارِ  وَتركِ 

 ُتشبِعُ وَ .  الُمَعَذبٌن اآلالمِ  نْ مِ  وُتَنجً.  بٌنوالُمكَتبِ  الَحزانى

 باألطفالِ  وَتعَتنً الُشبانَ  وُتَعفِؾُ  . الشٌوخَ  َتسِندُ وَ  الِمعَوزٌن

 الُسبحَ  لَكَ  ُنَقِدمُ  األفعالِ  ِبُحسنِ  ارضوكَ  الذٌن مع لكً.  والصبٌان

 ابدِ  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ القدوس روِحكَ لِ وَ  بٌكَ أِل وَ  والُشكران

 ÷ ...... بدٌناأل

 : عطرا

 ةِ طٌبَ بالخَ  ةِ الُملََوثَ  ناٌَ اٌدِ  َقَرَبتهُ  الذي بخوِرنا جوِدكَ بِ  رب ٌا لْ بَ َتقَ 

 جمٌعُ  باَركَ وَ .  سارة واُخِتهِ  بهنام مار الباَرٌن ٌكَ َشهٌد   ذكرى فً

 مهِ ذنوبِ  رواؼفِ .  ةِ الُمَعَطرَ  ِذكراُهما حٌاءِ إِل  َهُهنا اجَتَمعوا الذٌنَ 

ٌّحوَ .  آثاِمِهم عن صافِحاً   ةِ فاعَ شَ بِ  المإمنٌن وتاُهممَ  انفُسَ  َن

  ÷ .....  بدٌناأل ابدِ  والى حٌنٍ  ُكلِ  فً كَ لُِنَمِجدُ  القدٌَسٌنِ  ٌنِ هٌدَ الشَ 
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 المجٌد المٌالد عٌد                     

  : ألوةا

 ُنباِركُ  الكروبٌم ومع.  كَ اسمَ  سُ ُنقدِ  السرافٌم مع لكً نابَ رَ  لناهِ أ

 مع طاعٍ انقِ  ٌرِ ؽَ بِ  ُنهلِلُ وَ  . كَ َعَظَمتِ  لُ جِ ُنبَ  الساداتِ  معوَ .  كَ ِوقارَ 

 . جوسِ المَ  مع دُ سجُ نَ وَ .  عاةِ الرُ  معَ  ؾُ َنهتِ  فتورٍ  بلبِ وَ .  العلوٌٌن

:  قابلٌن مٌبلِدكَ بِ  ةِ كَ بلبِ المَ  مع ِشرُ ُنبَ وَ .  ِتكَ والِدَ  العذراءِ  مع جُ هِ بتَ نَ وَ 

.   ةِ رّ سَ المَ  الناسِ  وفً السبلم االرِض  وعلى الُعلى فً هللِ  جدُ المَ 

 ÷....... والى اوانٍ  لَ كُ وَ  األنَ 

 : فروميون

 لؤلبنِ  قدٌسُ التَ .  هِ عَمتِ نِ بِ  لنا ُولِدَ  الذي حجوبالمَ  لئللهِ  سبٌحُ التَ 
 أتى الذي بارِ للجَ  مجٌدُ التَ .  هِ تِ حمَ رَ بِ  نالَ  اعطى الذي السرمدي

 جاءَ الرَ  َمَنحَ  الذي بلمِ السَ  بٌسِ رَ لِ  عظٌمُ التَ .  واُضِعهِ تَ بِ  بلِصناخَ لِ 
 تولِ البَ  نْ مِ  اشَرقَ  الذي رِ البِ  لَِشمسِ  كرٌمُ التَ .  هِ مٌبلدِ بِ  بلمَ والسَ 
 للراعً هلٌلُ التَ .  القاِتمة ةالُظلمَ  هِ تِ عَ اشِ  جهِ وَ بِ  َوَبَددَ  ةِ رَ الطاهِ 
قو َتهافرا نْ مِ  خَرجَ  الذي حالصالِ  ٌَ .     ناءِ والهَ  ةِ الراحَ  مروجِ  الى نادُ لِ
لٌقُ  هِ بِ  الذي حُ الصالِ   ÷... ... وقت  هذا فً كرانوالشُ  مدُ الحَ  ٌَ

 : سدرا

م رٌَ مَ  ُه العذراءُ قد َولََدتْ اً . وَ ٌَ لِ ازَ  اآلبِ  نْ مِ  ولودُ ها المَ ٌُ أجُد لَك المَ 
األٌام  دٌمُ ِه . القَ جدِ إشراِق مَ بِ  ةَ لٌقَ الذي اناَر الخَ  ها النورُ ٌُ أاً . نٌَ مَ زَ 

ٌُقٌتُ  ؽٌرٍ الذي َظَهَر َكطفٍل صَ  ِه . ٌراتِ ٌِض خَ فَ  نْ مِ  مَ العالَ  . الذي 
ٌَرَهبُ تِ بَ حَ مَ د بِ وِة داإابنَ  نْ مِ  َرَضَع الحلٌبَ  النورانٌون  ِه . الذي 

ناجٌِه تُ وَ  ةٌ ٌَ رِ شَ نَظِرِه . تحَتِضُنُه اٌُم بَ مَ  نْ مِ  ةُ كَ بلبِ اُع المَ رتَ ٌَ هُ وَ ءَ هابَ 
دبٌر ُل هذا التَ ؤمَ تَ إذ نَ . وَ  ةِ ٌَ جِ الشَ  واَرق األنؽامِ  ؤحلى األلحانِ بِ 

لٌن : َعَجٌب انَت ٌا رب قابِ  هاشٍ ندِ اُؾ بِ هتِ َوصَفُه  . نَ  قِ اإللهً الفابِ 
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الهوِتَك . َعَجٌب انَت  بعِ طَ  ؽٌٌرِ تَ  دونَ  اً رٌشَ اً بَ سدَ باتخاِذَك جَ 
اً . َعَجٌب َكَرمَ َك وَ نْ َبًة مِ حَ اجِل خبلِصنا مَ  نْ مِ  دِ سَ ظهوِرَك بالجَ بِ 

 االرضَ  وانَت الذي َتمؤَلُ .  ؽٌرٌ ذَوٌد صَ َحَصَرَك مِ  انَت ٌا َمنْ 
 جوسِ والمَ  إٌحاِبَك للُرعاةِ بِ  . َعَجٌب انتَ  على َحٍد ِسواءٍ  ماءَ والسَ 

ٌَُقِدموا لَك السجودُ   ٌنَ ما بَ  بلمَ رِعَك السَ زَ واإلجبلل . َعَجٌب انَت بِ  لِ
ما . هُ ٌنَ م بَ القابِ  ةِ داوَ العَ  ِمَك سٌاجُ َهدْ السماوٌٌن واألرضٌٌن . وَ 

َدٌها وانتَ تاًة َحَملَتْ الَن فَ  َعَجٌب انتَ  ٌَ  اقطارَ  لُ حمِ تَ  َك على 
آدم مع ابٌَك . َجُسِدَك تَ َنَك صالَحَت بِ ُكلِها . َعَجٌب انَت أِل  ةِ المسكونَ 

قد ُولَِد لُكم فً  ومَ  : الٌَ بَلً قابِ  رِ شَ للبَ  بلكَ السماوي . وقد اعلََنَك المَ 
 وقاتُ َك جَ سٌُح الرب . كما َمَجَدتْ د ُمخلٌِص هو المَ وِة داإدٌنَ مَ 

السبلم  فً الُعلى وعلى األرِض  جُد هللِ الروحانٌٌن ِبُهتافِها : المَ 
تَِك حمَ رَ  َنقَرُع بابَ  ةِ البٌعَ  ابناءُ  حنُ نَ لهذا فَ وَ  * الَمَسرةِ  وفً الناسِ 
 َتسَمعُ لواِتنا وَ صَ ان َترضى بِ  نَ مٌبلِدَك العجٌب سابلٌ فً ٌومِ 
نا حُ نَ تمْ . وَ  ِسَر َتَجُسِدكَ  ُدعاِبنا وُتزٌُدنا َمعِرَفًة لُِندِركَ  صوتَ 
بؤعٌاِدَك ُتبِهُجنا وَكرٍب . وَ  ِل ضٌقٍ كُ  نْ نا مِ وُتعِتقُ  الذنوبِ  ُؼفرانَ 

ِتَك ُترِمقُنا .عِ بِ وَ  ٌَ َكرَب  ؾْ ربنا واشِؾ المرضى واكشِ  نا
ر رِ الُمسافرٌن . َوقِدس التاببٌن َوبَ  بالسبلمِ  ِعدْ أالُمتضاٌقٌن . وَ 
ُهم فً هموِم الحاَجِة َمؽمورٌن . واحَفظ  َمنْ  دْ الُمذنبٌن . ساعِ 

ٌَوَم الُحكِم إرنا ورِ بَ وتى المإمنٌن وَ المَ  اوالَد بٌَعِتَك وارَحمْ  ٌاُهم 
 لَ كُ القدوس األن وَ  كَ روحِ وَ  اباكَ وَ  كَ ُشكرُ نَ وَ  كَ دُ حمَ نَ والدٌن . لِ 

 ÷والى ..  اوانٍ 

 : عطرا

ِعطِرَك  راِبَحةِ بِ لَحٍم . لَِننَعَم  ٌتِ نا الى بَ نا وافكارِ ا رب قلوبِ انقِل ٌ

. َوُتروي انفُِسنا  ةِ ٌَ نا ِبَعرِؾ َمَحَبِتَك اإللهِ الذكً . َفَتلَتُذ حواسِ 

ًٌّ  كَ شُكرُ هاٍج نَ ٌِض جوِدَك .  لكً ِبَفَرٍح وابتِ فَ  نْ الظمؤى مِ  وُنح

 ÷األبدٌن .. والى ابدِ  حٌنٍ  لِ فً كُ  كَ لَ  سُجدُ نَ مٌبلِدَك العجٌب وَ  عٌدَ 

ٔ٘ٙ 
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 العذراء السٌدة تهنئة عٌد                     

  : ألوةا

 لُ جِ بَ نُ وَ .  بلمٍ سَ وَ  ؤمنٍ بِ  الطوباوٌة والَِدِتكَ  ذكارَ تِ  ًلُنحٌّ  نابَ رَ  لناهِ أ

 ةَ الُمسَتِحقَ  لكَ تِ  ذكارَ تِ  مَ اللهُ  َفَعِظمْ .  واإلكرامِ  دٌحِ بالمَ  َقدَرها

 حٍ رَ فَ بِ  لكً.  ِتهافاعَ شَ بِ  نابِ  عوارفَ  . ساءِ النِ  بٌنَ  ةِ كَ بارَ والمُ  التطوٌب

 ÷...والى اوانٍ  لَ كُ وَ  األنَ  القدوس كَ روحِ وَ  واباكَ  ُنسِبُحكَ  وِؼبَطةٍ 

 : فروميون

.  ِعِزهِ  وقارِ لِ  ةً تواِضعَ مُ  تاةً فَ  اختارَ  وقد.  بِعهِ طَ بِ  للُمتسامً سبٌحُ التَ 

 َعَظَمِتهِ لِ  اً اُمَ  فاهافاصطَ .  َمِتهِ ا عِ تواضُ  الى َنَظرَ  لَِمنْ  التبجٌلُ 

 ذكارَ تِ  َشَرؾَ  لَِمنْ  هلٌلُ التَ  األرِض  وعلى ماءِ السَ  فً َقَدَرها َعَظمَ وَ 

 األرِض  لَ بابِ قَ  هابُ ُتَطوِ  التً.  َحَملَتهُ  راَعٌهاذِ  لىعَ وَ  تهُ ؼَ نا نْ مَ 

ً   النورُ  قَ اشرَ  نهامِ  ألنَ  قاِطَبةً  لٌقُ  بهِ  الذي حُ الصالِ .  األزل  مدُ الحَ  ٌَ

 ÷.....   بدٌناأل ابدِ  والى قتٍ وَ  لِ كُ  وفً وقتِ ال هذا فً واإلكرامُ 

 : سدرا

اً لٌَ ازَ  ولودُ َجوَهِرِه الفرٌد . المَ  ةَ صورَ حٌد وَ الوَ  هللاِ  ةَ مَ لِ ٌا كَ  مَ اللهُ 

د قَ وَ .  سانُ صفَِك الُنطُق واللِ ٌَعَجُز عن وَ  الدهور . ٌا َمنْ  لِ كُ  بلَ قَ 

  ً َدَك حزقٌال شاهَ وَ . اقداِسَك  جِدَك فً قُدسِ مَ  رأى اشعٌا النب

حاِب بللَِك على سَ َنَظَر دانٌال جَ وَ .  ةٍ ٌَ ٍة نورانِ بَ ركَ ساً على مَ جالِ 

َحتَك على االرِض . وَ  األٌامِ  دٌمِ قَ  ِشبهِ  ماءِ السَ  ٌَ  ةِ كَ بارَ العذراء المُ  َز

مع  ُنقِدُم لَك السجودُ  لِساِنها . والٌومَ لِبها وَ قَ ناَجتَك بِ راَعٌها وَ على ذِ 

روِح بِ ها وَ رتَ والَِدِتَك التً اختَ  ذكارَ تِ  ظمٌنَ . ُمعَ  البخورِ  طرِ عِ 
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ها تَ مْ والَدِتَك منها َكرّ بِ َجَملَتها . وَ  ةِ ضَ ِة الفابِ عمَ بالنِ ها . وَ قُدِسَك َقَدستَ 

اً عَ َمخدَ جبللَِك وَ لِ  ةً ٌّرَ ًة نَ حابَ سَ وَ . جِدَك مَ َبًة لِ ركَ التً صارت مَ  هذهِ 

وقُدَس اقداٍس . ٍة دٌدَ ٌاٍة جَ رَن حَ التً صارت ج هذهِ . لِقُدِسَك 

 طهٌرِ تَ َمطَهَرًة لِ  تْ التً صارَ  السماوي . هذهِ  حبارِ األ ظٌمِ عَ لِ 

لجَ للمإمنٌن قاِطَبًة . إلَ ِتها َوَمفَخَرًة ٌَ طِ خَ  نْ مِ  ةِ ٌَ رِ شَ البَ  ٌَ ُ ٌها   لونَ السابِ  ؤ

 ابناءُ  حنُ نَ  األنَ وَ  *والُمذنبٌن  الُخطاةَ  فرانَ ناُل الؽُ فاَعِتها ٌَ شَ بِ وَ 

ان  الحنون . طالبٌنَ  ِة األُمِ فاعَ شَ ٌَك ٌا رب بِ لَ إَنَتقَدُم  ةِ سَ دَ الُمقَ  ةِ البٌعَ 

 رَ َتكسِ ا . وَ نّ عَ  التؤدٌبِ ربات ضَ  علٌنا . وُتبِطلَ  ٌنا وتَتَرَحمَ إلَ  تَ َتلَتفِ 

 نا باإلٌمانِ نُ ٌ  . وُتزَ   بِ صوالخَ  بلمِ السَ  نا سنٌنَ حَ منَ تَ وَ  وتِ المَ  ةَ وكَ شَ 

 طاٌانا خَ  رُ ؽفِ تَ . وَ  بللِ خُ ال وُحسنِ  لِ ضابِ نا بالفَ َجِملُ تُ وَ . ستقٌم المُ 

 ٌا رب جٌنا وامؤَل ُتنَ  دِ دابِ الشَ  ِصعابِ  نْ مِ وَ  نفوِسنا واجساِدنا سَ دِ ُتقَ وَ 

رضى المَ  دْ قِ وافتَ  دٌنَ دَ ع الُمبَ علٌنا . واجمَ  المالكٌنَ  قلوبَ  ةِ حمَ بالرَ 

ِتنا خوَ إمع  لكوِتكَ َمِتعنا فً مَ َوَعِز الحزانى والُمتضاٌقٌن . وَ 

فً ِجناِنَك .  ةِ عٌدَ السَ  ٌاةِ إٌاُهم للحَ لنا وَ هِ أجاِبَك . وَ الراقدٌن على رَ 

 األبرارِ  عَ نا ِحَصًة مَ لَ  لعَ زول . واجَ الذي ال ٌَ  حِ رَ لَِنفوَز بالفَ 

 بٌكَ والُشكران وأِل  مدِ َك هداٌا الحَ لَ  م ُنقِدمُ هُ عَ والقدٌسٌن . لكً مَ 

 ÷ ....والى .. اوانٍ  لَ كُ وَ  القدوس األنَ  كَ روحِ لِ وَ 

 : عطرا

 ةَ َمَنَح لَذَ الَعِطشى . وَ  ك الذي َنَبَت فً األرِض بارَ المُ  ها الؽصنُ ٌُ أ

ً   هُ رفَ َعَطَر عَ ها . وَ ُكلِ  ةِ سكونَ المَ  ٌاةِ الحَ  َطَرَد ها . وَ ارجاءِ  الذك

سؤلَُك ان . نَ  ةِ الَسِمجَ  األوثانِ  ةَ بادَ عِ  ةَ ناسَ دَ وَ  رٌهِ الكَ  ةِ نٌَ ثَ الوَ  بللَ ظِ 

 كَ شُكرُ نَ َحِتَك الذكً . لِ رابِ  ةِ لّذَ نا بِ تِعَ ُتمَ . وَ  ةِ طٌبَ ة الخَ ا راِبحَ نّ عَ  َتطُردَ 

 ÷ .......األبدٌن . والى ابدِ  حٌنٍ  لِ فً كُ  كَ حُ ُنسبِ وَ 
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 األطفال قتل تذكار                       

  : ألوةا

 اً قُربانَ  كونَ ٌَ لِ .  َعٌبٍ  بلبِ  رٌممَ  ذراءُ العَ  َولََدتهُ  الذي سٌحُ المَ  هاٌُ أ

 ٌتَ بَ  اطفالِ  نْ مِ  اً ٌَ قنَ  اً قُربان الٌومَ  لهُ  قُِدمَ  دقَ وَ .  ةِ ٌَ رِ شَ البَ  عن قبواَلً مَ 

دُ  اؼتالَتُهم الذٌن.  األبرٌاء لحم  رب ٌا لناهِ أ.  العاتً هٌروِدسَ  ٌَ

 اً مدَ حَ  كَ لَ  عُ رفَ نَ وَ  السماوي لكوِتكَ مَ  فً َنبَتِهجُ  األطفالِ  مع لكً

 ÷ ......  والى اوانٍ  لَ كُ وَ  نَ األ اً ُشكرَ وَ 

 : فروميون

مَنَحُهموَ  تالِ القِ  فً دٌهِ ُمجاهِ  ٌُصِعدُ  الذي بارِ للجَ  التسبٌحُ   ةَ الَؽلَبَ  ٌَ

ٌَُسلُِحُهم  َمرِ  على ُمحبٌهِ  ذكارَ تِ  ٌُعِظمُ  للذي قدٌسُ التَ .  مالِ بالكَ  و

 ُسفَِكتْ  الذٌنَ  عاءِ الودَ  طفالِ األ ذكارَ تِ  َعَظمَ  قدوَ .  جٌالِ واأل الدهورِ 

 حُ الصالِ .  لكوِتكَ مَ  جدِ مَ بِ  واحظَ ٌَ  نا تٌدونَ عَ  مهُ وَ  اً ُظلمَ  مماإهُ دِ 

 ÷... ...   قتِ وَ  هذا فً قارُ والوِ  جدُ المَ  قُ ٌَحِ  لهُ  الذي

 : سدرا

 . ٌا َمنْ  ركاتِ البَ  ٌنبوعَ وَ  ٌاةِ الحَ  وُمعٌنَ  هِ وِحكَمتِ  هللاِ  ةَ ٌا قوّ  مَ اللهُ 

ُحزِنِهم  ُعمقِ . وَ حٍم لَ  ٌتَ بَ  طفالَ اَُمهاِت أِح وّ الى نَ  دٌمِ القَ  َت ُمنذُ اَشرْ 

الذي إذ َعلَِم ِد هٌرودس الباؼً . استشهاِد اطفالِِهم على ٌَ  بِ بَ سَ بِ 

ٌَعودوا لَ نُه وَ َسِخروا مِ  جوسَ ان المَ  اً دٌدَ اً شَ َؼِضَب َؼَضبَ .  ٌهِ لَ إم 

 نْ ُمقَتضى ما تَحقَقُه مِ ما دون بِ فَ  تٌنِ نَ ابِن سَ  نْ بٌان مِ صتِل القَ وأَمَر بِ 

ً  َم ما قٌَل بالنَ تَ . فَ  جوسِ المَ  وٌت صاِرٌخ فً الراَمِة ارمٌا  :  صَ  ب
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ان  ال ُترٌدُ بكً على اوالِدها وَ . راحٌل تَ  عوٌٌل كثٌرٌ ُبكاٌء وَ َنوٌح وَ 

 فونَ خطِ ٌَ  بلدونَ الجَ  إذ كانَ وجودٌن .  وَ مَ ٌسوا بِ م لَ هُ نَ َعزى أِل تَ تَ 

. كان  لٌبِ هم بالحَ مابِ دِ  ٌَمزجونَ م وَ هاِتهِ اٌدي اُمَ  نْ مِ  عِ الُرض  

ٌُسَمُع مِ عوٌلُ  دُخَل  نْ أزاُء قد أبى العَ . وَ  ِل َصوٍب َوَحدبٍ كُ  نْ ُهم  ٌَ

ٌُحْ وَ  الى القلوبِ  ت احضاِن اُمهاِتِهم . كانَ  نْ َرموَن مِ إذ كانوا 

 ةِ لَ الزابِ  ٌاةِ الحَ  هذهِ  ةَ إذ ُحِرموا لَذَ م . وَ هُ لَ  ةً فتوحَ احضاُن ابراهٌم مَ 

نا هَ ٌَك ٌا إلَ لَ إُل سَ وَ تَ واألن نَ  * ةِ ٌَ اقِ البَ  اةِ ٌَ الحَ  جَ باهِ مَ عوا بِ تَ مَ تَ كً ٌَ لِ فَ 

اً عن آثاِمنا . طاٌانا َوَصفحَ خَ اً لِ فرانَ نا ؼُ حُ منَ داِبنا تَ ُشهَ  لواتِ صَ لكً بِ 

ٌَض زاِبِنَك فَ خَ  نْ نا مِ ل لَ ُترسِ . وَ  نشقاقاتِ اال نْ وُتنجً بٌَعِتَك مِ 

 . البعٌدٌن ةِ بلمَ ُترِجع بالسَ وَ  ظ القرٌبٌنَ َتحفَ . وَ  كاتِ رَ البَ وَ  ونِ العَ 

الُشبان .  ؾْ فِ عَ والصبٌان وَ  وارَع األطفالَ  َم واسِند الشٌوخَ اللهُ 

 عَ عُهم مَ تِ مَ إمنٌن وَ وتى المُ ر المَ رّ بَ وَ  نَ واهِد الضالٌ ٌاعَ الجِ  واشِبعْ 

 ةِ ٌَ لٌَمِتَك السماوِ فً وَ صفوفِهم احِصِهم . وَ  ٌنَ بَ وَ  قدٌسٌكَ  جمهورِ 

 كَ روحِ لِ وَ  بٌكَ أِل اً وَ مدَ حَ اً وَ َك ُسبحَ رَفُع لَ م نَ هُ وَ  نُ ح. لكً نَ  اتِكبُهم

 ÷.. ......الى اواٍن و لَ كُ وَ  القدوس األنَ 

 : عطرا

َعرِش َعَظَمِتَك فً  امامَ  عناهُ فَ الذي رَ  البخورِ  طرَ ٌا رب عِ  لْ بَ قَ تَ 

حم الِصؽار.  لَ  ٌتَ بَ  اطفالُ األبرار . وَ  داِبَك الودعاءِ ُشهَ  ذكارِ تِ  ومِ ٌَ 

 لَ تَِك كُ نٌسَ كَ  عن ابناءِ  نا . وابِعدْ ِه خطاٌانا وامُح اوزارِ ر بِ واؼفِ 

ٌّح انفُسَ وَ  اذى .ٍر وَ شَ  .  ةِ القٌامَ  جاءِ الراقدٌن على رَ  داءِ الُشهَ  َن

 ÷......األبدٌن .. دِ والى اب ِل حٌنٍ إٌاُهم لُِنَسِبَحك فً كُ لنا وَ هِ أوَ 
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 مع هذا عطر البخور                    

اً  ٌَ اللُهَم ِاَمنحنا َعفَواً َوُؼفراناً َوَتطهٌراً . صافِحاً عّنا وُمَتؽاض

عن آثاِمنا . َواؼفِر لً خطاٌاي  الكثٌرة والَعظٌَمة التً ال 

ُتحصى ُمَتجاِوَزاً عن ذنوِب ِعباِدَك المإمنٌن . وارأؾ بِنا 

ٌُها الجّواد وارَحمنا . َتَذَكرنا اللُهَم ذاِكراً نفوِسنا وأن فَُس أ

آباِبنا وإخَوِتنا َورَإساِبنا َوُمَعلمٌنا َوَموتانا . وأنفَُس الَموتى 

المإمنٌن أبناُء البٌعِة الُمَقَدسِة المجٌدة . اِرْح ٌا رب أنفَُسُهم 

اً . واْنَضْح ِعظاِمِهم ِمْن َحنانَِك  ٌَ وأرواَحُهم وأجساَدُهم راِض

ٌُها المسٌُح إلهَ  نا َملُِكنا َرُب الجبللَِة راِحَماً . َوَتَعَطْؾ َعلٌَنا أ

ٌُها الرُب رُبنا َوُكن َرإوَفاً . َوُكن لَنا َولَُهم َؼفوَراً  . اسَتِجبنا أ

لَنا ُمعٌناً َوَخلِصنا .  َوَتَقَبْل َدَعواِتنا وابتِهاالِتنا َكَرماً . واكفِنا 

ت الَشدٌدَة والَضَربات المإذٌة ِبَرحَمِتَك َوِحلِمَك جمٌع العقوبا

َوَوفِقنا ٌا رب األمَن والسبلم َجمٌعاً الى اآلِخَرِة الصالَِحِة 

ًة  ٌَ ًة َمسٌِح ٌَ التامة الَمحفوَظة آلِل الَسبلم . وامَنحَنا ِنها

َترضاها َوَتلٌُق ِبَجبللَِك اإللهً . َوإٌاَك َنحَمُد ُمَسبحٌن . األَن 

 ÷َوُكَل اواٍن والى ابِد األبدٌن  
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 عَم عِطرُا دبِسًمِا                        

عَل عِطشُا دبِشّمِا حمَشيُنُا . ؤُخٍيل مذَكيُنُا وشُبْوقُا وعُطٌويُا 

محُنْوةِؤ  حلٍي آنَِة مُشيُا اَلُؤُا بَمشَبٍيّصُةَن . والُ مِةَعِؤدُنُا ل حْويُاولُ

ي بِا وَدالُ مِةمنِني . ولَحطُؤَّوطُؤَّي مُشيِ سَجٍيِّاا وسَوإحدحْوبُخ لَ

 ÷ حْوس طُبُا وآةسَحَمعلَني عَمُا ديٍلُخ مؤَمينُادكٌلِؤ 

ن بِؤ مُشيِ لنَفصُّةَن ونَفصُّةُا كيٍة دَآبُؤَّيخَش مُُشيُا الُؤُا . وِآةدآِةدَخشَين 

وَدكٌلؤْون عَنيٍّذِا مؤَيّمنِا . وَدعَنٍيّــذَين وَدمَلفُنَيّن وَدإَبُننَي  يّن ــودَآحَ

 ÷قَذٍيصةُا وَمصَبَحةُا  دعٍذةُا ديلُخ  يَلذِيّز

مِا . وسْوس طَالُ دإَحــوفَغشَيّؤون ح مُشيُا الُؤُا نَفًصةؤْون وإْوحُةؤْون ــآَنيٍ

ــا وَمـــحـَـــــشــــيُـــنُا ؤوٍي لَن وَلؤْون . وَ حنُنُا عَل جَإمَيؤْون . حْوسُـــيُـ

   ÷دةِشبوْحةُا مصـٍــيــحـــُا مَللَن . مُشيُا مُـــــشَن . مُــــــشُا 

لعودسُنَن وَفشوْق لَن . وةُا عنٍي لَن مُشيِ . ةُا الٍيُلَن وةُا لعوْدسُنَن 

وقَبِل ألَّوةَن وةَخصّفُةَن . وآَعبَش وبَطِل مِنَن اَلُؤُا بإَمحَيم 

. وَلصَبّطِا مصيمّنِا دسوغزُا مِنَن وبَحنُنُخ للٌلؤِين مَإدوُةُا قَصيُّةُا 

   ÷كليٍ وَآعبَش بَمشَمحُنوةِؤ دحوْبُخ 

مصَملَيةُا ؤُي دآٍيةيز لغَبإِا دَشلُمُا مُشُا دشَينُا وَحلَشةُا طُبةُا وَ

وَشلُمُا آَشوُا للٌلَن وشولُمُا خشيشطُيُنُيُا . رو ولُخ سحيٍم وَفاِا 

وشُفَش الَلُؤوةُخ شَلِن لَن . ولُخ شوْحبُا وةَودٍيةُا مَشقٍينَن . ؤُشُا 

 ÷وَخبُلزبَن لعُلمني 

ٕٔٙ 
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  ٔٓٔ  ..............ــ عٌد مار اؼناطٌوس النورانً   ... 9ٖ

  ٖٓٔ  ...........................   ـ عٌد األربعٌن شهٌد ـ ٓٗ

  ٘ٓٔ  سرٌانً  .......................ــ عٌد مار افرام ال ٔٗ

 7ٓٔ  ...........................   ــ عٌد القٌامة المجٌدة ٕٗ

 9ٓٔ ٌد القٌامة )اثنٌن القٌامة(  ... ــ الٌوم الثانً من ع ٖٗ

 ٔٔٔ عٌد القٌامة )ثبلثاء القٌامة( .. ــ الٌوم الثالث من  ٗٗ

 ٖٔٔ . ............................. ــ جمعة المعترفٌن   ٘ٗ

 ٘ٔٔ  .ار جرجس   ....................ــ عٌد الشهٌد م ٙٗ

  7ٔٔ . رس ومار بولس  ................ــ عٌد مار بط 7ٗ

  9ٔٔ .  .............................ــ عٌد الصعود   ... 8ٗ

  ٕٔٔ ..  ..عٌد العنصرة )حلول الروح القدس على التالمٌذ(ــ  9ٗ

 ٖٕٔ ..  ..........................ــ جمعة الذهب ....... ٓ٘

   ٕ٘ٔ.  ..سة شٌدت على اسم العذراء فً ٌثربتذكار اول كنٌــ ٔ٘

 7ٕٔ . ..........................ــ عٌد مار برصوم  ... ٕ٘

 9ٕٔ . ..........ــ عٌد توما الرسول  .................. ٖ٘

  ٖٔٔ .. س وامه ٌولٌطً  ...........ــ عٌد مار قرٌاقو ٗ٘

 ٖٖٔ  ..ٌعقوب البرادعً  ......... ــ عٌد القدٌس مار ٘٘



 ٖ٘ٔ  .ودامة   ..................ــ عٌد الشهٌد مار اح ٙ٘

  7ٖٔ  .................................ــ عٌد التجلً  . 7٘

 9ٖٔ  .لعذراء  ..................ــ عٌد والدة السٌدة ا 8٘

 ٔٗٔ  .العذراء  .................ــ عٌد انتقال السٌدة  9٘

 ٖٗٔ . ــ عٌد اكتشاؾ الصلٌب المقدس  ............ ٓٙ

 ٘ٗٔ . ........................خ عٌد مار متى الشٌــ  ٔٙ

 7ٗٔ  ....عٌد مارت شمونً واوالدها السبعة ومعلمهم لعازر ــ ٕٙ

 9ٗٔ . ــ تذكار مار ٌعقوب المقطع  ................ ٖٙ

   ٔ٘ٔ . ربارة   ....................ــ تذكار الشهٌدة ب ٗٙ

 ٖ٘ٔ  .مار بهنام واخته سارة ........ــ عٌد الشهٌد  ٘ٙ

 ٘٘ٔ . .مجٌد   ......................ــ عٌد المٌبلد ال ٙٙ

 7٘ٔ  .ــ عٌد تهنبة السٌدة العذراء  ................. 7ٙ

 9٘ٔ .  اطفال بٌت لحم  ...............ــ تذكار قتل  8ٙ

 ٔٙٔ .  ر البخور   ...................ــ مع هذا عط 9ٙ

 

 

 

 
 


