
 

 



 القّداس اإللھيخدمة 
 بحسب القدیس یوحّنا الذھبي الفم

 )يعلن بصوٍت جهير ويرسم به الصليب فوق األنديمنسي و المقدس بكلتا يديهيرفع اإلنجيل (:الكاهن
اآلن وكل أوان وإلى  بن والروح القدس،مباركٌة ھي مملكة اآلب واال

 .دھر الداھرین
 .آمين: الشعب
 .طلب ن بسالم إلى الرب:الكاهن
 )كل طلبة بعد( .رحمايا رب : الشعب

 . نطلب إلى الرب،نا نفوِس وخالِص العلِويمن أجل السالم
 . نطلب، إلى الرب الجميِعتحاِدا المقدسة، و اِهللا كنائِس وثباِت العالِم كلِّ سالِممن أجِل
 . نطلب إلى الرب، اِهللاوِف وخٍعر وو بإيماٍن إليِه يدخلون والذين، المقدِس هذا البيِتمن أجِل
  اإلكليروسِ  وجميعِ ،المسيح ب خداِم ال والشمامسِة،   المكرمين  والكهنةِ ،...رئيِس كهنِتنا  أبينا و  من أجلِ 
 . نطلب إلى الرب،والشعب

 .من أجِل حكَّاِمنا ومؤازرِتِهم في كُلِّ عمٍل صاِلٍح، إلى الرب نطلب
  السـاكنين   والمـؤمنين  ،رى والقُ  والمدنِ  األديرةِ  وجميعِ ،)الدير المقدس   أو هذا   (   المدينةِ ه هذ من أجلِ 

نطلبفيها، إلى الرب . 
 . نطلب إلى الرب،ميٍة سال وأوقاٍت بالثِّمار، األرض وخصِب، األهويةعتداِل امن أجِل
 إلـى الـرب    ، واألسرى وخالصـهم   متَألِّمين والمرضى وال   براً وبحراً وجواً،    المسافرين من أجلِ 
 .نطلب

 . نطلب، إلى الربٍةد وِش وخطٍر وغضٍب ضيٍقنا من كلِّ نجاِتمن أجِل
 .كحفظْنا يا اهللا بنعمِتام وص وارحعضد وخلُِّأ

نا الكلِّ  ذكرِ بعدـ   الدائمـةَ  ، اإللـهِ  نا والدةَ  سيدتَ  المجيدةَ ، البركاتِ الفائقةَ،   الطاهرةَ  القداسةِ ةَي ِة البتولي 
مريمفَ القديسين،  جميِع، مع ذَواِتنالنودعانا نا بعضاً وكلَّ حياِت وبعضاإللهلمسيح . 

 .لك يا رب: الشعب
 أنت قاس، ومحبته للبشر ال تُ   ، ورحمته ال تُحد   ،ومجده ال يدرك  ،   الذي عزته ال توصف    ،أيها الرب إلهنا   :الكاهن
 ، علينا وعلى المصلّين معنا   ك غنيةً  واجعل مراحمك ورأفاتِ   .سطّلع بتحننك علينا وعلى هذا البيت المقد      ، ا أيها السيد 
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الروح القدس، اآلن وكل أوان وإلـى        و بن كل تمجيد وإكرام وسجود، أيها اآلب واال        يليق كبألنه  
 .دهر الداهرين

 .آمين :الشعب
 : األولىةثم ترنّم األنديفون

 ).ثالثاً( بشفاعات والدة اإلله يا مخلّص خلّصنا: الشعب
 . نطلب أيضاً وأيضاً بسالم إلى الرب:هنالكا

 .يا رب ارحم :الشعب
 .  أعضد وخلّص وارحم واحفظْنا يا اهللا بنعمتك:الكاهن
  .يا رب ارحم :الشعب
  الدائمـةَ  ، اإللـهِ  نا والدةَ  سيدتَ  المجيدةَ ، البركاتِ الفائقةَ،   الطاهرةَ  القداسةِ ةَينا الكلِّ  ذكرِ  بعد :الكاهن
ِةالبتولي مريمفَ القديسين،  جميِع، مع ذَواِتنالنودعانا نا بعضاً وكلَّ حياِت وبعضاإللهلمسيح . 

 .لك يا رب :الشعب
 ، قدس الذين يحبون جمـال بيتـك      ، كنيستك  كمالَ  واحفظ ، خلّص شعبك وبارك ميراثك    ،أيها الرب إلهنا   :الكاهن

 ولك الملك ،ألن لك العزة لنا نحن المتوكّلين عليـك،  وال تهم،تك اإللهيةدر بق مجداً ذلكاً من عوض  امنحهم أنت
 .بن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين والمجد، أيها اآلب واالدرةوالق

 .آمين :الشعب
 : الثانيةةثم ترنّم األنديفون

 يا يخلّصنا يا ابن اهللا يا من قام من بين األموات، لنرتل لك هللو :الشعب
 ،بن والروح القدسالمجد لآلب واال

 .ايخلّصنا يا ابن اهللا يا من قام من بين األموات، لنرتل لك هللوي
 . آمين،اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين

 أن تتجسد من أجـل خالصـنا، مـن           الذي لم يزل غير مائت، لقد قبلتَ       ،بن الوحيد يا كلمة اهللا اال   
 ،ستحالة، وصـِلبتَ أيهـا المسـيح إلهنـا        اتَ بغير   له الدائمة البتولية مريم، وتأنس    القديسة والدة اإل  

وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس، الممجـد مـع اآلب والـروح القـدس      . وبموتك وطئتَ الموت  
 .خلّصنا
 . نطلبلى الربإ أيضاً وأيضاً بسالم :الكاهن
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 .رحم ايا رب :الشعب
 . أعضد وخلّص وارحم واحفظْنا يا اهللا بنعمتك:الكاهن
 . ارحميا رب: قةالجو

  الدائمـةَ  ، اإللـهِ  نا والدةَ  سيدتَ  المجيدةَ ، البركاتِ الفائقةَ،   الطاهرةَ  القداسةِ ةَينا الكلِّ  ذكرِ  بعد :الكاهن
ِةالبتوليمريم فَ القديسين،  جميِع، مع ذَواِتنالنودعانا نا بعضاً وكلَّ حياِت وبعضاإللهلمسيح . 

 .لك يا رب :الشعب
ه سماثنان أو ثالثة با إذا اتفق ه بأنفقة، يا من وعد الصلوات المشتركة المتّ   بأن نقيم هذه    علينا من أنعم يا   :الكاهن

 مانحاً إيانا في الدهر الحاضـر معرفـة حقـك           ، ما يوافقهم   بحسب  أنت اآلن تمم طلبات عبيدك     .هب لهم طلباتهم  ي
هـا اآلب   المجـد، أي  فعك نر إلي و ،لبشرلمحب  ألنك إله صالح و     في الدهر اآلتي حياة أبدية،      إيانا وواهباً
 .بن و الروح القدس، اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرينواال

 .آمين :الشعب
 :ثم ترنّم األنديفونا الثالثة

 )حسب لحن األسبوع (طروبارية القيامة 
 اللّحن األول

ص، جلُند، قُمت يف اليوِم الثالِث أيها الْمخلِّ      إنَّ احلَجر ملَّا خِتم ِمن اليهود، وجسدك الطاِهر حِفظَ ِمن ا          
الْمجد لقيامِتك أيها الْمسيح، : ماحنًا العاملَ احلياة، لذلك قُوات السموات، هتفَت إليك يا واِهب احلياة     

 .الْمجد مللِكك، الْمجد لتدبِريك يا مِحب البشِر وحدك
 اللّحن الثاني

نحدرت إىل الْموت، أيها احلياةُ الذي ال يموت، حينئٍذ أمت اجلحيم ِببرِق الهوِتك، وِعندما أَقَمت األموات ِمن تحِت           ِعندما ا 

مجيـع كوحن خرماويني الثَرى، صاِت السلك: القُو دجطي احلياة الْمعاِإلله م سيحها الْمأي. 

 اللّحن الثالث

ألنَّ الرب صنع ِعزا ِبساِعِدِه ووِطئَ الْموت بالْموِت، وصار ِبكْر اَألموات، وأنقَـذَنا             . رِح السماويات ولْتبتِهِج األرضيات   ِلتفْ

 .ِمن جوِف اجلحيم ومنح العاملَ الرحمةَ العظمى

 اللّحن الرابع
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      الك الكَرزالْم ب، تعلَّمن ِمنِخراٍت وقـاِئالت          إنَّ ِتلميذاِت الرفْتلَ مسالر ية، وخاطنبالقضيةَ اجلَد نحِهج، وطَربالقيامِة الب  :

 .سيب الْموت، وقام الْمسيح اِإللَه ماِنحا العاملَ الرحمةَ العظمى
 

 اللّحن الخامس
  املؤمنني نحح نبسِلن ساوي لآلِب والروح يف األزليةِ    ونسجدِم اال للكلمة، الْمدبتداء وع ،  ـهالعذراِء ِلخالِصنا، َألن املَولوِد ِمن

 .سر باجلسِد أن يعلو على الصليب ويحتِملَ الْموت، وينِهض الْموتى بقيامِته املَجيدة

 اللّحن السادس
وات، ومرمي وقَفَت ِعند القِرب طالبةً جسدك الطـاهر،  إنَّ القُواِت الْمالِئِكية ظَهروا على قَبِرك الْموقَّر، والْحراس صاروا كاألم 

رجومل ت اجلحيم تيبا احلياةفَسالبتولَ ماِنح لك. ب ِمنها، وصادفت دجالْم ِن األمواِت، يا ربيمن ب ن قامفيا م. 

 اللّحن السابع

ِمالِت الطيب وأمرت رسلَك أَنْ يكِْرزوا، بأنك قد قُمـت  حطَّمت بصليِبك املوت وفتحت للِّص الفردوس، وحولت نوح حا       

 .أيها املسيح اإلله ماِنحا العاملَ الرحمةَ العظمى

 اللّحن الثامن
 .ا يا رب الْمجد لكفيا حياتنا وقيامتن. احندرت ِمن العلو يا متحنن، وقَِبلْت الدفن ذا الثالثَِة األيام لكي تعِتقَنا ِمن اآلالم

 
يخرج من باب الهيكـل  وعند ترتيل الطروبارية يسجد الكاهن ثم يأخذ اإلنجيل المقدس ويطوف به وراء المائدة    

 :يصل إلى نصف الكنيسة يحني رأسه ويقول بصوت منخفض الشمالي يتقدمه حملة الشموع والصليب، وعندما
 نطلب، يارب ارحمإلى الرب . 

، إجعْل دخولنا   ه مالئكة لخدمة مجد    مالئكة ورؤساء  جنود في السماوات طغمات و    ما، يا من أق    إلهنا الربأيها السيد   
 كـل مجـد وإكـرام       ليقك ي ب صالحك، ألنه    يمجدون معنا مقروناً بدخول مالئكة قديسين يشاركوننا في الخدمة و       

 . آمين،داهرينبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإلى دهر الوسجود، أيها اآلب واال
 :قائالً راسماً بيمينه شكل صليب ووبعد إتمام اإلفشين يبارك الكاهن

 .آمين،  حين اآلن وكل أوان و إلى دهر الداهرينمبارك دخول قديسيك، كّل
 ). الحكمة لنستقم(  صوفيا أورثي: الكاهن

نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهناواهلم   
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 نحن المرتلين لك هليلوليا ) بين األمواتقام من (خلصنا يا ابن اهللا يامن 
حسب لحـن األسـبوع السـابق       (ثم يدخل الهيكل ويضع اإلنجيل على المائدة وترتل الجوقة طروبارية القيامة            

  .، ثم طروبارية صاحب الكنيسة)ذكرها
يا شفيعة المسيحيين غير الخازية الوسيطة لدى الخالق غير المردودة، ال تعرضـي              :ثم القنداق 

 أصوات طلباتنا نحن الخطأة، بل تداركينا بالمعونة بما أنك صالحة، نحـن الصـارخين إليـك          عن
 .بإيمان، بادري الى الشفاعة وأسرعي في الطلبة يا والدة اإلله المتشفعة دائماً بمكرميِك

 :  أو يقال القنداق المختص بالعيد السيدي
 السنة الطقسية إبتداء :أيلول ١

 )باللحن الرابع  (
ووضعتَ األزمنةَ تحت سلطانك الـذاتي، هـب        . يا من أبدعتَ كل األشياء بحكمة ال تُوصف        

 .لهيةظفراً لشعبك المحب المسيح، وبارك السنة وختامها، مسهالً أعمالنا على وفِق مشيئتك اإل
 له الدائمة البتولية مريمميالد سيدتنا والدة اإل:  أيلول٨

 )  أيلول١٢ آب إلى ٢٤من  (
 ) اللحن الرابعب (

 إن يواكيم وحنّةَ من عار العقر ُأطلقا، و آدم وحواء من فساِد الموِت بمولـِدِك المقـدس، يـا                   
العاقر تَِلـد   :  شعبِك إذ قد تخلص من وصمِة الزالت هاتفاً نحوك         فله أيضاً يعيد  . أعِتقا طاهرةُ،

 .والدةَ االلِه المغذية حياتَنا
 يب الكريم المحيي في كل العالمعيد رفع الصل: أيلول ١٤

 )  أيلول٢١ أيلول إلى ١٤من  (
  )باللحن الرابع (

رتفعتَ على الصليِب مختاراً، أيها المسيح اإلله، إمنَح رأفتَك لشعبك الجديـد المسـمى              ايا من   
الحاً  المؤمنين مانحاً إياهم الغلبة على محاربيهم، لتَكُن لهم معونتك س          عبيدكبك، و فرح بقوِتك     

 .للسالم وظفراً غير مقهور
 له إلى الهيكلدخول سيدتنا والدة اإل:  تشرين الثاني٢١

 )  تشرين الثاني٢٥ تشرين الثاني إلى ٨من  (
 )باللحن الرابع  (
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 لمجـد    النقاوة، هيكَل المخلِّص البتوَل الخدر الجزيلَ  الثمن، والكنز الطـاهر           يإن الهيكَل الكلّ  
 فلتسبحها مالئكـةُ اهللا،  ،دخل معها النعمةَ التي بالروِح االلهي إلى بيِت الرب وتُاهللا، اليوم تدخلُ 

 .ألنَّها هي الِمظلة السماوية
 تقدمة عيد ميالد ربنا يسوع المسيح بالجسد

 )  كانون األول٢٤ تشرين الثاني إلى ٢٦من  (
 ) باللحن الثالث( 

  ال     اليوم العذراء ر وال ينطَق بها         ، تأتي إلى المغارة، لتِلدكلمة، الذي قبَل الدهور، والدةً ال تفس .
مشـيئِتِه   ب و مجدي مع المالئكة والرعاة، الذي سـيظهر       . فافرحي، أيتها المسكونة، إذا سمعتِ    
 .طفالً جديداً، و هو إلهنا قبل الدهور

 ميالد ربنا و إلهنا و مخلصنا يسوع المسيح بالجسد:  كانون األول٢٥
 )  كانون األول٣١األول إلى  كانون ٢٥من  (

 ) باللحن الثالث (
المالئكةُ . اليوم البتول، تلد الفائقَ الجوهر، واألرض تقرب المغارةَ، لمن هو غير مقترب إليه             

ألنَّه قد وِلد من أجلنا صـبي        مع الرعاِة يمجدون، والمجوس مع الكوكِب في الطريق يسيرون،        
 .رله الذي قبَل الدهوجديد، اإل

 ختانة ربنا يسوع المسيح بالجسد:  كانون الثاني١
 و تذكار أبينا الجليل في القديسين باسيليوس الكبير

 ) باللحن الثالث (
، فيختن زالِّت البشر بما أنَّه صالح، و يمنح اليوم الخالص للعـالم،     هانةإن سيد الكُلِّ يحتمُل اإل    

في األعالي رئيس المسيح اإل.  كهنِة الخالقفيبتهج ارسبالضياء، م لهي باسيليوسالمتوشح. 
 لهيعيد تقدمة الظهور اإل

 ) كانون الثاني٥ كانون الثاني إلى ٢من (
 )باللحن الرابع  (

ألننـي   ال تجزع من تعميدي،: اليوم حضر الرب، في مجاري األردن، هاتفاً نحو يوحنا وقائالً        
 .ص آدم المجبوَل أوالًأتيتُ ألخلّ

 عيد الظهور اإللهي: نون الثانيكا٦
 ) كانون الثاني١٤ كانون الثاني إلى ٦من (

 )باللحن الرابع  (

WWW.RabElMagd.com

WWW.RabElMagd.com

http://www.RabElMagd.com
http://www.RabElMagd.com


لقد : معرفٍة قائلين بونورك قد ارتسم علينا، نحن الذين نسبحك        . اليوم ظهرتَ للمسكونِة، يا رب    
 .أتيتَ و ظهرتَ، أيها النور الذي ال يدنى منه

 نا يسوع المسيح إلى الهيكلصدخول ربنا وإلهنا ومخلّ:  شباط٢
 ) شباط٩ كانون الثاني الى ١٥من (

 )باللحن األول  (
. قَ باركـتَ  الله، للمستودع البتولي قدست، وليدي سمعان كما         يا من بمولِدك، أيها المسيح اإل     

   إكتَ وخلصتَ،   و لنا اآلن أدر   تكد الذين أحببتم، بمـا أنـك          بحفظْ رعيسالٍم في الحروب، وأي
 . محب للبشركوحد

 .له الدائمة البتولية مريمبشارة سيدتنا والدة اإل:  آذار٢٥
 )باللحن الثامن  (

وأقدم لك الشكر كمنقذٍة    . له، أكتب لِك رايات الغلبة، يا جنديةً محامية       إني أنا عبدك، يا والدة اإل     
      ب،   من الشدائد، لكن، بما أن لك العزصرخَائد، حتى أ  أعتقيني من صنوف الشد    ة التي ال تحار 

 .إفرحي يا عروساً ال عروس لها: إليِك
 تجلي ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح:  آب٦

 ) آب١٣ تموز إلى ٢٧من (
 )باللحن السابع  (

حتـى عنـدما    . ك شاهدوا مجدك  وحسبما وِسع تالميذُ  . له، على الجبل  يت، أيها المسيح اإل    تجلّ
   الآ  يعاينوك مصلوباً، يفطنوا أن  طوعاً باختياِرك كم        ويكرزوا للعالم أنَّك أنت بالحقيقة شـعاع ،

 .اآلب
 له الدائمة البتولية مريمرقاد سيدتنا والدة اإل: آب ١٥

 )  آب٢٣ آب إلى ١٥من  (
  )باللحن الثاني (

ها قبر  له التي ال تغفَُل في الشفاعات، والرجاء غير المردوِد في النجدات، لم يضبطْ            إن والدةَ اإل  
 .، لكن بما أنها أم الحياة نقلها إلى الحياة الذي حّل في مستودِعها الدائم البتوليةوال موتٌ

 . نطلبلى الربإ :الكاهن
  يارب ارحم:الشعب
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د من  أيها الرب القدوس، المستريح في القديسين، المسبح من السيرافيم بأصواٍت ثالثيِة التّقديس، والممج             :الكاهن
يا من َأخرج األشياء كلَّها ِمن العدِم ِإلـى الوجـود، وخَلَـقَ             . الشيروبيم، والمسجود له ِمن جميِع القواِت السماوية      

يخطأون، بل اإلنسان على صورِتِه وِمثاِلِه، وزينَه ِبجميِع مواِهِبِه، يا من يمنَح الطَّاِلب ِحكمةً وفَهماً، وال يهِمُل الّذين      
يا من َأهلَنا نحن عبيده األِذالّء غير المستحقّين، ألن نقفَ في هذه الساعِة أيضاً أمـام مجـِد                  . وضع توبةً ِللخالص  

سـبيح  أنتَ أيها السيد، تقبل ِمن أفواِهنا أيضاً نحن الخطـأة الت . مذبِحِه المقدس، ونقدم له السجود والتَّمجيد الواجبين    
قَدس نفوسنا وأجسادنا، وهبنا أن نعبـدك       . المثلَّثَ التقديس، وافتقدنا بصالِحك، واغفر لنا كلَّ ِإثٍم طوعي أو كرهي          

ألنك قدوس أنـت     القديسة وجميع القديسين الّذين أرضوك منذ الدهر،       بشفاعات والدة اإلله  . بالِبر كلَّ أياِم حياِتنا   
 .   بن والروح القدس اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين نرفع المجد أيها اآلب وااليا إلهنا ولك

 . آمين:الشعب
 :ثم يرتَّل النشيد المثلّث التقديس

 ). ثالثاً ( رحمنااقدوس اهللا، قدوس القوي، قدوس الذي ال يموت 
 .مينآ، لى دهر الداهرينوإالمجد لآلب واالبن والروح القدس اآلن وكل أوان 

 .رحمنااقدوس الذي ال يموت 
 .رحمنااقدوس اهللا، قدوس القوي، قدوس الذي ال يموت  : )قوة( ذيناميس 

، وفي سبت لعازر وسبت النور )إالّ إذا اتفق هذا الوداع يوم أحد(في عيدي الميالد والظهور وثانيهما ووداعهما 
 :داعه، يبدل نشيد التريصاجيون هذا بنشيد العماد التالي ووهوأسبوع الفصح ووداع الفصح وأحد العنصرة وثاني

 ). ثالثاً  (يياهللو. المسيح قد لبستم. عتمدتماأنتم الذين بالمسيح 
 :األحد الثالث من الصوم، يبدل بنشيد الصليب التاليووفي عيد رفع الصليب ووداعه، وأول آب، 

 .) الثاًث  (لصليبك يا سيدنا نسجد، و لقيامتك المقدسة نمجد
وبعد ذلك  ..."  قدوس اهللا "وبعد أن ينتهي الكاهن من تالوة اإلفشين يقول بصوت منخفض أمام المائدة المقدسة              

 .سم الربامبارك اآلتي ب :يلتفت نحو المذبح قائالً
 :ثم يشير إلى الكاثذرا مباِركاً وقائالً

 ، حين اآلن وكل أوان وإلى دهـر الـداهرين         ّلك روبيم،يعلى الش ، أيها الجالس     على عرش مجد ملكك    مبارك أنتَ 
 .آمين

 ... وبعد نهاية ترتيل قدوس اهللا
 . لنصِغ:الكاهن
 .يقول بروكيمنن الرسالة :القارئ
 .حكمة :الكاهن
 . يقول عنوان فصل الرسائل:القارئ
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 . لنصِغ:الكاهن
عب ثم يقف أمام المائـدة المقدسـة    أثناء قراءة الرسالة يبخر الكاهن المائدة والمذبح والهيكل واأليقونات والش         

 :ويقول هذا اإلفشين
ـ  لفهـمِ نـا ي ذهِن الذي ال يضمحل، وافتح حـدقتَ ة الهوتكنور معرفبنا  أشرق قلوب،أيها السيد المحب البشر   ليم ا تع

 فكّـرين ، م  روحيـةً   سيرةً  نسلك  كل الشهوات الجسدية   مغبوطة، حتّى إذا وطئنا    وصاياك ال  شيةَضع فينا خ  . إنجيلك
المجد مع أبيك الذي ال فع  نرإليك و، ما يرضيك، ألنك أنت استنارة نفوسنا وأجسادنا أيها المسيح اإلله        كّلبوعاملين  

له وروحك الكلي آمين قدسه، اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرينبدء ،. 
 :ومتى تمت قراءة فصل الرسائل يقول

  
 . السالم لك أيها القارئ:الكاهن
 ). ثالثاً ( اهلليلوي :الشعب

 : فيتجه إلى الشعب قائالًالكاهنأما 
 )مباركاً الشعب(السالم لجميعكم .  اإلنجيل المقدسفَلنَستقم، ونَسمع. الحكمة
 .ولروحك أيضاً :الشعب
 .ر والتلميذ الطاهريالبش ...)فالن ( فصٌل شريفٌ من بشارة القديس :الكاهن
 . المجد لك،المجد لك يا رب :الشعب
 .لنصِغ :الكاهن

 ثم يتلو فصل اإلنجيل  ...
 .المجد لك يا رب المجد لك :الشعب

 ...العظة                               
 : يفتح األنديمنسي على المائدة ويقولبعد العظة :الكاهن

نطلبأيضاً وأيضاً بسالم إلى الرب . 
 . ارحم يا رب:الشعب
 . بنعمتك أعضد وخلّص وارحم واحفظْنا يا اهللا:الكاهن
 . ارحم يا رب:الشعب
 . حكمة:الكاهن

 :ويقول الكاهن إفشين المؤمنين
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 نفوسـنا  تنقّـي طلبتنـا، و ، أن تنظر إلـى  ، ونتضرع إليك أيها الصالح المحب البشر    كثيرةًمراراً   و  لك أيضاً  نجثو
 الـذين   اللهـم  هب. ينونة بال لوم وال د     مذبحك المقدس   لدى ، وتمنحنا أن نمثُل    دنِس بشرٍة وروح   وأجسادنا من كل  

وأن يشتركوا  ،   ومحبة وف أن يعبدوك كّل حين بخ     أعِطِهم.  في المعيشة واإليمان والفهم الروحي     مو الن  معنا يصلّون
 بعزتك كل حين،    نا محفوظي حتى إذا كنّ   ملكوتك السماوي، وأهلهم ل .  بال لوٍم وال دينونة    في أسرارك المقدسة  

 .بن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين واال أيها اآلب، المجدرفع إليكن
روبيم سرياً، والمرنّمون التسبيح المثلّث تقديسه للثالوت المحيي،        يأيها الممثّلون الش  . آمين :الشعب

 .ن أن نستقبل ملك الكلومزمعإذ ِإنّنا لنطرح عنا كل اهتمام دنيوي،
 : روبيمييلش ايحفي هذه األثناء يتلو الكاهن إفشين التسب

فـإن   منك أو يخدمك يا ملك المجد، ن يتقدم إليك أو يدنو أهالً أل ،ية بالشهوات واللذّات الجسد   قَيدينليس أحد من الم   
  التي ال ت   ،محبتك للبشر للكنك  .  القوات السماوية أيضاً    حتّى لدى  عظيمة ومرهوبة خدمتك ر وال تُ  قاسصرتَ   قد ،قد 

 وبما أنك سيد الكل سلّمت إلينا خدمة هذة الذبيحة الكهنوتيـة            . لنا رئيس كهنة   مِسحتَ تغير و  إنساناً بال استحالة وال   
 العـرش   علـى  أيهـا الجـالس    أيها الرب إلهنا تسود السـماويين و األرضـيين،          أنتَ وحدك  غير الدموية، ألنك  

 فإليـك إذاً أتضـرع أيهـا        .سين، القدوس وحدك والمستريح في القدي      إسرائيل فيم وملك اري ورب الس  ي،روبيميالش
،  كلِّ نيـٍة شـريرة    الصالح و السميع الحسن وحدك، ُأنظر إلي أنا عبدك الخاطئ والبطّال، وطهر نفسي وقلبي من              

 إذ أنا البس نعمة الكهنوت، أن أقف لدى مائدتك هذه المقدسة وأخدم جسـدك               ، بقوة روحك القدوس   فءواجعلني كُ 
لني مـن   رذُ وال تَ  ، عني  وجهك تصرفَ أالّ   أطلبإليك   عنقي و  حانياًأتقدم   ي إليك نّفإلكريم،  المقدس الطاهر ودمك ا   

 ألنـك أنـت المقـرب و        . ارتِض أن تُقدم لك هذه القرابين مني أنا عبدك الخاطئ غير المستحق            ،  بل  بين عبيدك 
ع  المقرله وروحـك الكلـي قدسـه           المجد مع أ  فع  ك نر يلإ و ا، أيها المسيح إلهن   ،ب والقابل والموز بيك الذي ال بدء

 . آمين،إلى دهر الداهرينو اآلن وكل أوان  والمحييالصالح
مون التسبيح المثلّث تقديسه للثالوث المحيي، لنطـرح عنـا كـل            روبيم سرياً، والمرنّ  يأيها الممثلون الش   :الكاهن

يـا  ييا هللويهللو. اتب المالئكية بحال غير منظور المرتحتفُّ بهن أن نستقبل ملك الكل     و مزمع  إذ إنّنا  هتمام دنيوي ا
 ). ثالثاً (ا يهللوي

 : ثم يبخر الكاهن حول المائدة والمذبح قائالً في ذاته هذه الطروباريات
لقد كنتَ في القبر بالجسد، وفي الجحيم بالروح بما أنك إله، وفي الفردوس مع اللص، وعلـى العـرش مـع اآلب       

 . المسيح المنَّزه عن أن يكون محصوراًالروح، مالئاً الكل، أيهاو
قد ظهر بالحقيقة حامالً الحياة، وأبهى من الفردوس، وأجمل       ا  نبوع قيامتن أيها المسيح إن قبرك الذي هو ي       ... المجد

 .من كل خدر ملوكي
باركـة أنـت   م: إفرحي يا من هي للعلي مسكن مقدس إلهي، ألنه بِك يا والدة اإلله منح الفرح للصارخين   ...اآلن 

 .في النساء أيتها السيدة البريئة من كل عيب
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وفـي أثنـاء ذلـك يبخـر      الخمسينالمزمور و ) ثالثاً (هلموا لنسجد : ثم يقف في الباب الملوكي قائالً في ذاته    
يـدخل  " حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقـات      "األيقونات المقدسة والشعب وعندما يصل إلى قول المزمور       

  :يبخر ثانية المائدة والمذبح ويقف أمام المائدة المقدسة ويقول في ذاته سراً هذه الخشوعياتالهيكل و
 .بن الشاطر، فاقبلني تائباً يا أبتاه، اللهم و ارحمنيص إني خطئتُ إليك مثل اال أيها المخلّ

 .للهم و ارحمنياأيها المسيح المخلّص، إني أصرخ إليك بصوت العشار فاغفر لي مثله 
 السريع ومعونتك ورحمتك، وهدئي أمواج األفكار الباطلة وأنهضـي          ِكيا والدة اإلله النقية، أبسطي على عبدك ظلّ       

 .نفسي الساقطة، ألني عالم أيتها البتول أنك قادرة على كل ما تشائين
 )     ثالثاً .(يا اهللا أغفر لي أنا الخاطئ وارحمني

  : إلى المذبح ويسجد قائالًجهوبعد ذلك يت
قدوس الذي ال يموت الـروح الكلـي   . بن المساوي له في األزليةقدوس القوي اال. قدوس اهللا اآلب الذي ال بدء له      

 .أيها الثالوث القدوس المجد لك . سهدق
 . إرفعوا أيديكم إلى قدس األقداس وباركوا الرب:ثم يرفع الستر الكبير ويضعه على كتفيه قائالً

 . صعد اهللا بتهليل، الرب بصوت البوق:ة قائالً أيضاًثم يرفع الصينية المقدس
 : ويأخذ الكأس بيده اليمنى والصينية باليسرى ويخرج من الباب الشمالي ويطوف داخل الكنيسة قائالً

جميعكم وجميع المسيحيين الحسني العبادة األرثوذكسيين، ليذكر الرب اإلله في ملكوته السـماوي             
 .دهر الداهرينكل حين، اآلن وكل أوان وإلى 

، ليذكر الرب اإلله في ملكوته السماوي كل حين، اآلن وكـل أوان وإلـى               ... رئيس كهنتنا أبانا و 
 .دهر الداهرين
 : ثم يقول أيضاً

جميع المسيحيين الحسني العبادة األرثوذكسيين، الساكنين والموجودين في هذه المدينـة، وجميـع             
ة من آبائنا وإخوتنا، ليذكر الـرب اإللـه فـي ملكوتـه             المتوفين على رجاء القيامة والحياة األبدي     

 .السماوي كل حين اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين
 :روبيكون بعد دخول الكاهنيوتتمم الجوقة ترتيل الش

 .يايهللو.مراتب المالئكة بحال غير منظورتحتفُّ حوله 
وفي هذه األثناء يقول الكاهن هذه الطروباريات سرا : 

 جسدك الطاهر من العود، ولفَّه بالسباني النقية وحنّطه بالطيب، وجهزه وأضجعه في قبـر               ر المتقي أحد  إن يوسف 
 .جديد

أما الطيب فهو الئق باألموات، وأما المسيح فقد ظهر         : إن المالك قد حضر عند القبر، قائالً للنسوة حامالت الطيب         
 .غريباً عن الفساد

ياة الذي ال يموت، حينئذ أمتَّ الجحيم ببرق الهوتك، وعندما أقمتَ األموات من             عندما انحدرت إلى الموت أيها الح     
 .تحت الثرى، صرخ نحوك جميع القوات السماويين، أيها المسيح اإلله المعطي الحياة المجد لك
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 بقي من ثم يرفع األغطية عن الكأس والصينية ويأخذ الستر ويبخره ويغطي به القرابين ثم يبخرها ثالثاً قائالً ما
 .حينئذ يقربون على مذبحك العجول: ٥٠المزمور 
 .بنا للرتَ لنكمْل طلب:الكاهن
 .رحمايا رب  )على كل طلبة( :الشعب
 .ب نطلب إلى الرقدمة المكريمة من أجل هذه القرابين ال:الكاهن

س، والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف اهللا إلى الرنطلبب من أجل هذا البيت المقد. 
 .ب نطلب، إلى الر وشدٍة وخطٍرغضٍب وضيٍقمن أجل نجاتنا من كل 

 .واحفظنا يا اهللا بنعمتكرحم اأعضد وخلّص و
 .  نسأل الرب،خطيئةال  مقدساً سالمياً و ب كامالًأن يكون نهارنا كلّه

 . إستجب يا رب)على كل طلبة( :الشعب
 . نسألنفوسنا وأجسادنا، الرب مالك سالٍم مرشداً أميناً، حافظاً :الكاهن

نسألمسامحة خطايانا وغفران زالّتنا، الرب . 
 . نسأل للعالم، الربمالموافقات لنفوسنا والسالوالصالحات 

 . وتوبة، الرب نسألأن نتمم بقية زمان حياتنا بسالم
ـ     وال خزيٍ  ال حزنٍ  ب أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سالمية        دى منبـر المسـيح     ، وجواباً حسناً ل

 .المرهوب، نسأل
نا الكلِّ  ذكرِ بعدـ   الدائمـةَ  ، اإللـهِ  نا والدةَ  سيدتَ  المجيدةَ ، البركاتِ الفائقةَ،   الطاهرةَ  القداسةِ ةَي ِة البتولي 
مريمفَ القديسين،  جميِع، مع ذَواِتنالنودعانا نا بعضاً وكلَّ حياِت وبعضاإللهلمسيح . 

 .لك يا رب :الشعب
 : و الكاهن هذا اإلفشينثم يتل

ـ ببيحة التسبيح من الذين يدعونك   قابل ذ ، ال كأيها الرب اإلله الضابط الكل القدوس وحد       ا نحـن  كل قلوبهم، تقبل منّ
 خطايانـا    عـن  أن نقدم لك قرابين وذبـائح روحيـة        جديرين ب   إلى مذبحك المقدس، واجعلنا     وقَدمنا الخطأة طلبتنا 

 ويحلَّ روح نعمتك الصالح علينـا  ،ن نجد نعمة أمامك لتكون ذبيحتنا حسنة القبول لديك    أل وأهلنا   .وجهاالت الشعب 
  الذي أنتَ مبارك معه ومع روحك الكلـي ،بنك الوحيدابرأفات  ، شعبك كّل القرابين المقَدمة وعلى وعلى

 .، اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرينمحييقدسه الصالح وال
   .آمين :الشعب
 .سالم لجميعكم ال:الكاهن
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 .ولروحك أيضاً :الشعب
  لنحب بعضنا بعضاً، لكي بعزم واحد نعترف مقرين:الكاهن
 .بآٍب وابٍن وروٍح قدٍس، ثالوٍث متساٍو في الجوهر، وغير منفصل :الشعب

 :الكاهن يسجد قائالً
تي، ياأحبك يا ربالرب ثباتي وملجأي ومنقذي.  قو. 

 : الستر ويقبل المائدة أمامها قائالًثم يقبّل الصينية والكأس من فوق
 .بن والروح القدس، الثالوث المتساوي في الجوهر وغير المنفصلالأسجد لآلب وا

 .األبواب األبواب بحكمة لنصِغ: ثم يصرخ الكاهن قائالً
 آٍب ضابِط الكل، خالق السماِء واألرض، كلِّ ما يرى وما ال يرى : ُأؤمن بإله واحٍد :الشعب
  من نور، إلـٍه     دهور، نورٍ البن اهللا الوحيد، المولوِد من اآلب قبل كلِّ         اواحٍد يسوع المسيح،    وبرب 

حق من إلٍه حق، مولوٍد غير مخلوق، مساٍو لآلب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي مـن                   
 وتجسد من الـروح القـدس ومـن مـريم     ، نزل من السماء،أجلنا نحن البشر، ومن أجل خالصنا  

ا على عهد بيالطس البنطي، وتألّم وقُبر، وقام في اليوم الثالث على مـا   وصلب عنّ .ء وتأنّس العذرا
 . وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين اآلب، وأيضاً يأتي بمجٍد ليدين األحياء واألموات             .في الكتب 

 الذي ال فناء لملكه
   بـن، مسـجود لـه       المحيي، المنبثق من اآلب، الذي هو مـع اآلب و اال           وبالروح القدس، الرب

 وممجد، الناِطق باألنبياء
  وبكنيسة واحدٍة، جامعٍة، مقدسٍة، رسوليٍة

 .، آمينتيوأعترف بمعموديٍة واحدٍة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر اآل 
وعندما يصل " أؤمن بإله" فوقها ويقول هو أيضاً في ذاته  به مفتوحاًوالكاهن يرفع الستر عن القدسات ويرفرف     

يرفع الستر ويقبله ويطويه ويروح به فوق القرابين " وقام في اليوم الثالث     " القارئ إلى الفصل الخامس القائل      
 .عه جانباً على المائدة المقدسةض يثم

 :وبعد تالوة دستور اإليمان يصرخ الكاهن
  بسالم القربان المقدس لنقدم.لنصِغ.  لنقف بخوٍف.لنقف حسناً
 .رحمة سالٍم، ذبيحة التسبيح: الشعب
( كة الروح القدس، لتكن مـع جمـيعكم       ر نعمةُ ربنا يسوع المسيح، ومحبة اهللا اآلب، وشِ        :الكاهن

 )مباِركاً الشعب
  ومع روحك: الشعب
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 .لوبنا فوق قضعلن :والكاهن متجهاً نحو الشعب رافعاً يديه وقائالً
 .هي لنا عند الرب :الشعب
 . لنشكرن الرب:الكاهن
  .متساٍو في الجوهر وغير منفصل بنٍٍ وروح قدس، ثالوثالحق وواجب أن نسجد آلب و :الشعب
ألنك أنـت   .  سيادتك واضع ونسجد لك في كل م     ،حمدك ونشكرك ن و ك،نسبحك ونبارك  وحقّ أن    واجب :الكاهن

 أنت .، والكائن هكذا هو هو  حده عقل، غير المنظور، غير المدرك، الدائم وجوده       يال  و وصف   الّذي ال يفي به   اإلله  
مـا برحـتَ    و.أقمتنـا  عدتَ ف سقطنابعد أن و،أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود . وابنك الوحيد وروحك القدوس   

  أنت وابنـك الوحيـد   ،ركنشك فمن أجل هذه كلها.  ووهبتنا ملكك اآلتي، حتى أصعدتنا إلى السماء    شيءٍ كّلتصنع 
 . وغيـر الظـاهرة  كل اإلحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي ال نعلمها، الظـاهرة    أجل   من،  وروحك القدوس 

 التي ارتضيتَ أن تقبلها من أيدينا، مع أنه قد وقف لديك ألوف مـن رؤسـاء                 ،نشكرك أيضاً من أجل هذه الخدمة     
  متعـالين ومجنّحـين،   الستّة والعيون الكثيرة،   األجنحة رافيم ذوي ييم والس روبيالش وربواتٌ من المالئكة، و    المالئكة

  : وقائلين، وصارخين، وهاتفين،بتسبيح الظفر مترنمين
يرفع النجم بأصابعه عن الصينية المقدسة ويرسم به صليباً فوقها ويقبل النجم " بتسبيح الظفر"فيما يقول الكاهن 

 .ويضعه فوق األغطية
 يأوصنا ف . السماء واألرض مملوءتان من مجدك    . قدوس قدوس رب الصباؤوت    قدوس   :الشعب
  أوصنّا في األعالي، مبارك اآلتي باسم الرب.األعالي
قـدوس أنـت وكلـي    : ونقـول ،  أيها السيد المحب البشر    ، نهتف نحن أيضاً   مع هذه القوات المغبوطة   ف :الكاهن

 أنـت أحببـتَ   .جـالل ال  ومجدك عظيم ة،سادوس أنت وكلي القد   ق. وروحك القدوس  ،وحيدبنك ال ا أنت و  ة،ساقدلا
فإنّه لمـا   . بنك الوحيد، لكي ال يهلك من يؤمن به، بل تكون له الحياة األبدية            بذلتَ ا  نكإعالمك بهذا المقدار، حتى     

  بعد أنل حياة العالم،   من أج   ذاته ، واألولى َأنه َأسلم    فيها سلم كل التدبير الذي من أجلنا، ففي الليلة التي أُ         أكملأتى و 
 أعطى تالميذه الرسـل  ،أخذ خبزاً بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب، و شكر و بارك و قدس و كسر          

  :القديسين قائالً
 . هذا هو جسدي، الذي يكْسر من أجلكم لمغفرة الخطايا،خذوا كلوا
 .آمين: الشعب

 :اء قائالً بعد العش منكذلك الكأسو: والكاهن يقول
 لمغفـرة   ،   كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد، الذي يهراق عـنكم و عـن كثيـرين               اإشربوا منه 

 .الخطايا
 .آمين :الشعب
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 فـي   والقيامـة ،الصليب والقبر:  هذه الوصية الخالصية وكل ما جرى من أجلنا      بما أنّنا ذاكرون   ونحن :الكاهن

 التي لك مما لـك،  ، أيضاًعن الميامن، والمجيء الثاني المجيد والجلوس   ، والصعود إلى السماوات   اليوم الثالث، 
 . شيء، ومن جهة كل شيء كّلن نقدمها لك عونحن

 . وإليك نطلب يا إلهنا، إياك نشكر يا رب، إياك نبارك،إياك نسبح :الشعب
 .غفر لي أنا الخاطئ وارحمنيايا اهللا  :يسجد الكاهن ثالث سجدات أمام المائدة قائالً

 فأرسل روحـك القـدوس      .ونطلب ونضرع ونسأل  ،   العبادة الناطقة وغير الدموية    ه لك هذ  ربأيضاً نق   :لثم يقو 
 .حاضرةعلى هذه القرابين الوعلينا، 

 .آمين. واصنع أما هذا الخبز، فجسد مسيحك المكرم  :ثم يبارك الخبز المقدس قائالً
 .آمين. س، فدم مسيحك المكرموأما ما في هذه الكأ :ثم يبارك الكأس المقدسة قائالً
 :ثم يبارك القدسات كليهما قائالً

  .آمين. آمين. آمين. محوالً إياهما بروحك القدوس
 ملكوت السماوات، والدالـة     كمالو ، وشركة روحك القدوس   ، ومغفرة الخطايا  ، النفس نباهة يكونا للمتناولين، ل   لكي
 ،األجـداد :  الّذين توفّوا على اإليمـان     هذه العبادة الناطقة من أجل     نقرب لك    وأيضاً.  لمحاكمة وال إلدانة    ال ،لديك

  كـل  وروح، والنساك، والمعترفين، والشهداء، والمبشّرين،الكارزين، و والرسل، واألنبياء، ورؤساء اآلباء ،واآلباء
  المجيـدة،  ، الفائقة البركـات   ، الطاهرة ،و خاصة من أجل الكلية القداسة      .يمان على اإل  صديق توفي 

 .سيدتنا والدة اإلله الدائمة البتولية مريم
يا .  حقاً نغبط والدة اإلله الدائمة الطوبى البريئة من كل العيوب اُم إلهنا            ستئهالاال بواجب: الشعب

 بغير فساد ولدت كلمة اهللا،     التي   .روبيم وأرفع مجداً بغير قياس من السيرافيم      يمن هي أكرم من الش    
 .ياك نعظمإحقاً والدة وهي 
 الجـديرين بكـلِّ مـديح،    والقديسين المجيدين الرسـل حنّا المعمدان،  ويومن أجل القديس النبي السابق       :الكاهن
 .الذين بطلباتهم افتقدنا يا اهللا، الذي نقيم تذكاره اآلن وجميع قديسيك ...)فالن( والقديس

 . قدين على رجاء قيامة الحياة األبديةاواذكر جميع الر
 : ويتابع الصالة قائال يريد ذكرهم بأسمائهمويذكر األموات الذين

 .رحهم يا إلهنا حيث يشرق نور وجهكأو
 وجميـع  ،  حقـك باسـتقامة   مفصلين كلمة ن تذكر جميع األساقفة المستقيمي الرأي ال      ، يا رب، أ   ليكطلب إ  ن يضاًأو

 .رهبانية ومة كهنوتيةالمسيح وكل طغبام خد جميع الكهنة والشمامسة الالكهنة و
ومن أجـل   ،   الرسولية  الجامعة  المقدسة  كنيستك جلأ ومن   ،جل المسكونة ألك هذه العبادة الناطقة من        نقرب ضاًيأو

 يضاًأ نحن   ياً، فنقضي  سالم  عهدهم كونين  أأعطهم يا رب     .جل حكامنا أ ومن   حميدة،العائشين بالطهارة والسيرة ال   
 .وقار عبادة حسنة وفي ةً مطمئنةً هادئ ظّل أمنهم حياةًفي
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 صـحيحاً،  ،وهبه لكنائسك المقدسة بسـالمٍ ... رئيس كهنتنا ُأذكر يا رب أوالً أبانا و :م يعلن قائالً  ث
 .مكرماً، معافى، مديد األيام، قاطعاً باستقامة كلمة حقك

 .آمين: الشعب
 .والخاطرين في فكِر كّل واحٍد من الحاضرين، جميعهم وجميعهن: الكاهن
 .جميعهم وجميعهن: الجوقة

 :قول الكاهن هذه اإلفشينوي
 أذكـر يـا رب   .كّل مدينٍة وقرية والمؤمنين القاطنين فيها ون فيها، التي نحن قاطنو   )أو الدير  (ُأذكر يا رب المدينة   

 ُأذكر يا رب الذين يقدمون األثمـار  .المسافرين براً وبحراً وجواً، والمرضى والمتألّمين واَألسرى، وهب لهم النّجاة 
 .  أجمعين وأرسل مراحمك علينا، والذين يفتقدون المساكين،عون اإلحسان في كنائسك المقدسةوالذين يصن

سمك الكلي اإلكرام والعظيم الجالل، أيهـا اآلب        ، ا  بفم واحد وقلب واحد     ونسبح أعطنا أن نمجد  و
 .لى دهر الداهرينإبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وواال

 . آمين:الجوقة
 : نحو الشعب ويبارك قائالًثم يلتفت الكاهن
 . العظيم ومخلّصنا يسوع المسيح مع جميعكمإلهناولتكن مراحم 

 . ومع روحك:الشعب
 . نطلب بعد ذكرنا جميع القديسين أيضاً وأيضاً بسالم إلى الرب:الكاهن
 .رحما يا رب )على كل طلبة (:الشعب
 . نطلب، إلى الربمقدمة والمقدسة ال الكريمة، من أجل هذه القرابين:الكاهن
 حتّى إن  قبلها  الذي ، البشر  إلهنا المحب   س السماويعلى مذبحه المقد كـي   طيـب ز رائحة،  العقلي

 . النعمة اإللهية وموهبة الروح القدس، نطلباً عنهاروحي، يرسل لنا عوض
 لمسـيح اتنا وبعضنا، وكل حيا ذواتنا لنودعفبعد التماسنا اإلتحاد في اإليمان وشركة الروح القدس،        

 .اإلله
 .لك يا رب: الجوقة

 :فيقول الكاهن هذه الصالة
 بضـمائر  تناول أن تؤهلنا ألن ن    ونطلب ونتضرع ونسأل   ءنا، ورجا  كلّها  نودع حياتنا  ، إياك أيها السيد المحب البشر   

 وشـركة   زالّت،ن ال  وغفرا ،، لصفح الخطايا  ية الروح  المقدسة بة، أسرار هذه المائدة   ورهم أسرارك السماوية ال   نقية
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ن ، أل أيهـا السـيد  ،وأهلنـا  . لمحاكمة وال إلدانةوالدالة لديك، ال،  وميراث ملكوت السماوات،الروح القدس 
 : ونقول، أيها اإلله السماوي،ندعوك أباً وبال دينونة على أن نجسر بدالة
ا في السماء كذلك    سمك، ليأِت ملكوتك، لتكن مشيئتك كم     اأبانا الذي في السموات، ليتقدس       :الشعب

اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليـه، وال    الجوهري أعطنا  خبزنا،  على األرض 
  .تُدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير

لـى  إبن والروح القدس، اآلن وكـل أوان و المجد، أيها اآلب واال درة و  ألن لك الملك والق    :الكاهن
 .دهر الداهرين

 .نآمي :الشعب
 ).مباركاً الشعب( . السالم لجميعكم:الكاهن
 .ولروحك أيضاً: الشعب
 . للربنا رؤوسلنحِن :الكاهن
 .لك يا رب: الشعب

 :ويقول الكاهن هذه الصالة
 مـن   هـا  أخرج ه الكثيرة   رحمتب و  كلّها،  األشياء قدر أبدع  التي ال تُ   درتهنشكرك أيها الملك غير المنظور، يا من بق       

 بـل   ، ألنهم ما حنوها للحم ودم     ،وا لك رؤوسهم  نَطّلع من السماء على الذين ح     ، ا أنت أيها السيد  . العدم إلى الوجود  
   ْل أن تكون هذه القدسات لخيرنا جميعاً    ،فأنت إذاً أيها السيد   . هيبلك أيها اإلله المرافـق  .ا منّ حسب حاجة كلٍّ، سه 

 الذي  ،بنك الوحيد ومحبته للبشر   ا ورأفات   بنعمة .نا وأجساد نانفوس  يا طبيب  ،، واشِف المرضى  المسافرين
 .لى دهر الداهرينإ، اآلن وكل أوان والمحييمعه ومع روحك الكلي قدسه الصالح و أنت مبارك
 .آمين: الشعب

 :والكاهن يقول هذه الصالة
 س ومن     يسوع المسيح إلهنا، إصغَ    أيها الربلتقديسنا     عرش  من مسكنك المقد لس فـي    َأيها الجا  ، مجد ملكك، وهلم

 جسـدك الطـاهر ودمـك      ، وارتِض أن تناولنا بيدك العزيزة     . ههنا غير منظور    معنا األعالي مع اآلب، والحاضر   
 . كلّهالكريم، و بنا شعبك

أرفعك يا ملكـي  و). مرتين (  غفر لي أنا الخاطئ وارحمنيا يا اهللا :، قائالً على كّل سجدة    ثم يسجد ثالث سجدات   
 ).مرة (  و إلهي
 ). أو بروسخومن (. صِغ لن:الكاهن

 .القدسات للقديسين :ويرفع الخبز المقدس بكلتا يديه بخشية وورع قائالً
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 .آمين، قدوس واحد، رب واحد، يسوع المسيح، لمجد اهللا اآلب :الشعب
 ). ختالف األعياداوهي تخلف باختالف أيام األسبوع و: الكينونيكون (فترتل الجوقة تسبيحة الشركة 

 .هلليلويا. حوا الرب من السماواتسب: اآلحاد
 س أربعة أجزاء بانتباه وورع قائالً     والكاهن يفصم حمل اهللا : ل الخبز المقدأ ويقسأ وال ينقسـم،  ،يجزالذي يجـز  

 . يقدس المشتركين به بليؤكل منه دائماً والينفد،و
         IΣ               :ويضع األجزاء األربعة في الصينية هكذا

      NI     KA 
                XΣ              

 : قائالً ويضعه فيها ويرسم به عالمة الصليب على الكأس المقدسةIΣثم يتناول الجزء األعلى المرسوم عليه 
 .آمين. لروح القدساكمال 

 يتناول إناء الماء الحار المعروف بالزاون ويباركه قائالًثم: 
 .آمين.لى دهر الداهرينإ اآلن وكل أوان و حين، كّل،مباركة حرارة قدساتك

 :ويسكب الماء الحار في الكأس بشكل صليب قائالً
 .حرارة الروح القدس

 : رأسه ويقول بورع وبصوت خافت الكاهنحنيثم ي
،  أقول سرك ألعدائك وال أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكني          نعشائك السري يا ابن اهللا، ألني ل      لإقبلني اليوم شريكاً    

 .كفي ملكوت،  يا رب،ُأذكرني:  أعترف لك هاتفاً،كاللص
 .هاءنذا أتقدم إلى المسيح ملكنا وإلهنا غير المائت: ثم يستغفر الخدمين معه والشّعب، ويتقدم نحو المائدة قائالً

 .ُأغفروا لي يا إخوتي ومشاركي في الخدمة :وإذ يتقدم الكاهن ليتناول، يقول للخادمين معه
 .غفر لي أنا الخاطئ وارحمنيايا اهللا  : يقول ثالثاًهمغفارست اوبعد

 : قائالً) أو الخبز كله إن كان وحده( XΣ  ثم يتقدم من القدسات ويأخذ قسماً من الجزء المرسوم عليه
المقـدس، لغفـران    و يناول لي جسد ربنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح الكـريم            ،غير المستحق (...) أنا الكاهن   

 .اي ولحياة أبديةخطاي
 : ثم يتقدم لتناول الدم الكريم قائالً. ويتناول الخبز المقدس بكل ورع وانتباه

  الكريم والمقدس والمحيـي، دم ربنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح  يناول لي ،  غير المستحق (...) أنا الكاهن ،  أيضاً
 .لغفران خطاياي ولحياة أبدية

.  آمـين  ،بنواال وعلى الثانية  . آمين ،سم اآلب اعلى   : على الجرعة األولى   ائالًويتناول منه على ثالث جرعات ق     
 . آثامي وتطهرني من خطايايزعهذه المست شفتي فتن: ثم يقول على الفور.  آمين،والروح القدس وعلى الثالثة

ا ويرفع الصينية   ثم يضع الكاهن الكأس المقدسة في موضعه      . ويمسح شفتيه والكأس المقدسة بالمنديل ويقبلها     
وأما أجزاء النفوس . بيده اليسرى إلى قرب شفة الكأس ويضع بإصبعي يمينه في الكأس أجزاء الجسد المقدسة           

أن  وعلى الكهنة. المذكورة وأجزاء السيدة والقديسين فيبقيها في الصينية وبعد مناولة الشعب يضعها في الكأس
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ثم يفتح الباب الملوكي والكاهن يقف في الباب رافعاً . ن غير الجوهرةينتبهوا الى هذا األمر وال يناولوا الشعب م
 :الكأس المقدسة أمام الشعب قائالً

 .محبٍة تقدمواوبخوِف اهللا وإيماٍن 
 .سم الربامبارك اآلتي ب.  ظهر لنااهللا الرب: الشعب

فمن شاء أن يتنـاول   ... ي اليوم شريكاً  إقبلن: عندئٍذ يتقدم الشعب إلى المناولة بينما ترتل الجوقة مرة أو مراراً          
ـ يجثو أمام الكأس ويضم يديه إلى صدره بشكل صليب ويقول اسـمه ويفـتح ف        ويدنو من األبواب المقدسة      ه م

 : بالمعلقة الجسد والدم الكريمين قائالًه الكاهنفيناول
ريم والمقدس، لغفران   جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح الك       ... يناول عبد اهللا أو أمة اهللا     

 . آمين،خطاياه ولحياة أبدية
 اآلخر وبعد أن يمسح هطرفبمسكاً مولة الذي يكون الكاهن اوفيما يتناول المؤمن يضع تحت ذقنه طرف ستر المن

 :لى مكانه قائالً في نفسهإبه شفتيه يقبل أسفل الكأس ويجثو ويعود 
 أيهـا   لصـليبك . يسوع البريء من الخطأ وحـده     إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس          

سـمك  األنك أنت هو إلهنا وآخر سواك ال نعرف، و         .  نمجد  نسبح  ولقيامتك المقدسة  ،نسجدالمسيح  
مة المسيح المقدسة، ألن هوذا بالصليب قد أتى الفـرح          اوا يا معشر المؤمنين لنسجد لقي     هلم. نسمي

ح قيامته ألنه إذ احتمل الصلب مـن أجلنـا، بـالموت            لنبارك الرب في كل حين ونسب     . لكل العالم 
 .محطّ أباد وللموت

إفرحـي اآلن وتهلّلـي يـا       . إستنبري استنيري يا أورشليم الجديدة ألن مجد الرب قد أشرق عليك          
 .صهيون، وأنت يا والدة اإلله النقية إطربي بقيامة ولدك

وعدتنا وعداً صادقاً أنك تكون معنا إلى       يا ما أحلى يا ما أحب صوتك اإللهي أيها المسيح، ألنك قد             
 .نبتهج متهلّلينف لرجائنا اةمرسبه كمنتهى الدهر، الذي نحن المؤمنين نعتصم 

أيها المسيح الفصح العظيم األقدس، يا حكمة اهللا وكلمته وقوته، أعطنـا أن نشـترك بـك بـأكثر                 
 .وضوح في نهار ملكك الذي ال يغرب أبداً

 .خلّص يا اهللا شعبك وبارك ميراثك :اهن الشعب قائالًوبعد المناولة يبارك الك

دنا اإليمان الحق، فلنسجد للثـالوث      جقد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي، وو       : الشعب
 .غير المنقسم، ألنه خلّصنا

 :ثم يضع الكاهن األجزاء الباقية من الصينية في الكأس ويقول
 . اإلله وجميع قديسيكالدةيدك المذكورين ههنا، بشفاعات و خطايا عبكريم بدمك ال،إغسْل يا رب

 )ثالثاً ( كلّها على األرضليكن مجدك و،إرتفع اللهم على السماوات :والكاهن يبخّر ثالثاً قائالً
 : الشعب قائالً نحوثم يأخذ الكاهن الصينية واألغطية والنجم والكأس المقدسة ويلتفت
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 . وكل أوان وإلى دهر الداهرين  اآلن، حينتبارك اهللا إلهنا كّل
 .آمين :الشعب

 :وحاالً يضع الكأس على المذبح ويرجع الى المائدة ويطوي األنديمنسي ويقول
 ، المحيية  السماوية،    غير المائتة،  ، الطاهرة ، المقدسة ية،إذ قد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح اإلله      

شكراً الئقاًالرهيبة، فلنشكر الرب . 
 . إرحما ربي :الشعب
 .خلّص وارحم واحفظنا يا اهللا بنعمتكو ُأعضد :الكاهن
 . ارحميا رب :الشعب
ـ            :الكاهن  ذواتنـا لنـودع   فخطيئـة،   ال   بعد أن نسأل أن يكون نهارنا كله كامالً مقدساً سالمياً وب

 . اإللهلمسيحا حياتنا وبعضنا بعضاً وكّل
 .لك يا رب :الشعب

 :والكاهن يقول هذا اإلفشين
نفوسنا، ألنك أهلتنا في هذا اليوم أيضاً ألسـرارك السـماوية غيـر     إلى  المحسن،نشكرك أيها السيد المحب البشر    

 المجيدة والـدة اإللـه       بصلوات وطلبات  ، خطواتنا وطّد. حفظ حياتنا وا. خوفكاً في    جميع ثبتنا.  طرقنا قومف .المائتة
بن والروح  أيها اآلب واال    المجد، فع نر إليك و ، تقديسنا ألنك أنت   قديسيك، الدائمة البتولية مريم، وجميع   

 .القدس، اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين
 .آمين :الشعب

لنخـرج   :وفي غضون ذلك يرسم الكاهن باإلنجيل صليباً فوق األنديمنسي ويضع اإلنجيل عليه ويلتفت ويقول             
نطلببسالم، إلى الرب  

 . بارك يا أبسم الرباب.  ارحم ربيا.  ارحميا رب. ارحم يا رب: الشعب
 :والكاهن يقف خارج الباب ويقرأ بصوت جهير هذا اإلفشين المعروف بإفشين وراء المنبر

، خلّص شعبك وبارك ميراثك واحفـظ كمـال   ، ومقدس المتوكّلين عليك    رب  مباِرك مباركيك، يا   يا
ـ   مجداً ذلك اً من  عوض  امنحهم  أنت ،جمال بيتك  الّذين يحبون    قدس. كنيستك  وال  ،تك اإللهيـة  در بق

 ألن كـل  . شعبك ولكّلللكهنة وللحكّام،لعالمك ولكنائسك و   هب السالم  .لين عليك كّوتهملنا نحن المت  
 فـع  نر إليـك و.  من لدنك يا أبا األنـوار      ، منحدرة  هي من العالء    موهبة كاملة  عطية صالحة وكلّ  

 .ل أوان وإلى دهر الداهرينكس، اآلن وبن والروح القدالمجد والشكر والسجود، أيها اآلب واال
 .) ثالثاً(  مباركاً، من اآلن وإلى الدهر  ليكن اسم الربين،آم :الشعب
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 :والكاهن يدخل من الباب الملوكي و يتجه نحو المذبح و يقول أمام هذا اإلفشين
 إمأل قلوبنا فرحاً وسروراً كـل       .يكل التدبير األبو   وقد أكملتَ    نبياء،األ بما أنك كمال الناموس و     ،أيها المسيح إلهنا  

 .لى دهر الداهرين، آمينإحين، اآلن وكل أوان و
 . نطلب إلى الرب:الكاهن
  .يا رب ارحم :الشعب

 : والكاهن يبارك الشعب قائالً
 حين، اآلن وكل أوان وإلـى       كّل،   اإللهية ومحبته للبشر   ته بنعم ،بركة الرب ورحمته تحالّن عليكم    

 .اهرينددهر ال
  .آمين: الشعب

 : قائالًالقداس،ويختم الكاهن 
ات أمـك    بشـفاع  ،) من بين األمـوات    اميا من ق  : وفي اآلحاد يضيف   (،أيها المسيح إلهنا الحقيقي   

 الصليب الكريم المحيي، وبطلبـات القـوات        درة وبق  والبريئة من كّل عيب،     الكلية الطهارة  القديسة
المعمـدان،    النبي الكريم السـابق المجيـد يوحنـا        تتوسال و ، األجساد ة العادم ة المكرم ةالسماوي

ـ     مديح، والقديسين المجيدين الشهداء     الجديرين بكلّ  والقديسين المشرفين الرسل   الظفر،  المتـألّقين ب
  رئـيس أسـاقفة    وآبائنا األبرار المتوشحين باهللا، و أبينا الجليل في القديسين يوحنا الـذهبي الفـم             

 الكنيسـة المقدسـة، والقديسـين       ه هـذ  شفيع... لشريفة، والقديس   القسطنطينية كاتب هذة الخدمة ا    
،  القديسـين ، و جميع  يومالذي نقيم تذكاره ال   ... ي المسيح اإلله، والقديس   يواكيم وحنة جد   الصديقين

 .لبشرلإرحمنا وخلّصنا بما أنك صالح ومحب 
 .داهرينلى دهر الإالثالوث القدوس فليحفظ حياتكم كل حين اآلن وكل أوان و

 .آمين :الشعب
 . بصلوات آبائنا القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلّصنا:الكاهن
  .آمين :الشعب

  بعد المناولة اإللهيةالشكر
 بعد أن تحظى بحسن االشتراك
 في القرابين السرية المحيية

 فللوقت سبح وقدم شكراً عظيماً
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 وقْل هللا من كّل نفسك بحرارة
 المجد لك يا اهللا، المجد لك يا اهللا، لمجد لك يا اهللا

 :ثم هذه األفاشين الشكرية
 :اإلفشين األول

. أشكرك، أيها الرب إلهي، ألنّك لَم تُقِصني انا الخاطئ، بل أهلتَني ألن أصـير شـريكاً ِلقدسـاتك                 
فيا أيها السـيد المحـب   . طّاهرِة السماويةأشكرك ألنّك أهلتَني، أنا غير المستحقّ، لتناوِل قرابيِنك ال 

البشر، الّذي مات من أجِلنا وقام، ومنَحنا أسراره المرهوبة المحييةَ هذه إحساناً وتقديسـاً لنفوسـنا                
وأجساِدنا، هب أن تكون هي لي أيضاً لِشفاء النّفِس والجسد، ولدحِض كّل مضاٍد، وإلنـارة عينَـي          

 الحكمـة،    قلبي ولسالمِة قواي ٍة بال ِرياء، ولالمـتالء ِمـنة، وإليماٍن غيِر مخذول، ولمحبالنفساني 
حتّى إذا بقيتُ محفوظـاً بهـا فـي         . والقتناء وصاياك، والزدياد نعمتك اإللهية، والتّأهل لملكوتك      

     دي المحسنيا سي ،ل لكاآلن لذاتي ب وام، وال أعيشُ بعدعلى الد تَكنعم فإذا مـا  تقديسك أذكُر ،إلَي
انصرفتُ ِمن هذا العالم في هذه الحال، على رجاء الحياة األبدية، أِصُل إلى الراحـة السـرمدية،                 

ألنّـك  . حيثُ لحن المعيدين الذي ال ينقطع، واستمرار لذِّة المشاهدين جماَل وجهك الّذي ال يوصف         
وإياك تُسـبح كـلُّ     . ال يوصف، أيها المسيح إلهنا    أنتَ هو المشتَهى بالحقيقة وسرور مِحبيك الّذي        

 .الخليقة مدى الدهور، آمين
 

 اإلفشين الثاني
 للقديس باسيليوس الكبير

أيها السيد المسيح اإلله، ملك الدهوِر وخالقُ الكّل، أشكرك على كلِّ الخيراِت التي منحتنـي إياهـا                 
فأضرع إليك، أيها الصالح المحب البشـر، أن تحفَظَنـي          . يةوعلى تناولي أسرارك الطاهرةَ المحي    

وامنحني أن أتناول قدساِتك بضميٍر نقي حتّى آخِر نسمٍة من حيـاتي  . تحتَ كَنَِفك وفي ظلِّ جناحيك 
ح لنّك أنتَ هو خبز الحياة وينبـوع التَّقـديس ومـانِ   . عِن استحقاٍق، لغفراِن الخطايا وللحياة األبدية     

 .وإليك نرفع المجد مع أبيك والروح القدس، اآلن وكلَّ أواٍن وإلى دهر الداهرين، آمين. الخَيرات
 اإلفشين الثالث

 للقديس سمعان المترجم
يا من هو نار تُحرقُ غير المسـتحقّين، ال تُحِرقنـي، يـا             . يا من أعطى جسده باختياره غذاء لي      

 .الً مفاِصلَأعضائي وجميع أوصالي وكُليتَي وقلبيجابلي، بِل اعبر متَخَلِّ
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وأِنـر حـواس    . طهر نفسي، وقدس ذهني، وشدد أعصابي وعظـامي       . ُأحرق أشواك زالّتي كلَّها   
ِفي ر خَوفَكمنفسي الخمس، وس. 

 .ُأستُرني دائماً، واحرسني واحفظني من كُلِّ فعٍل وقوٍل مِضر للنفِس
زينِّي وفَقِّهني وأِنرني، وَأظِهرني مسِكناً ِلروِحك فقط، فـال أكـون           . طَهرني وَأصِلح سلوكي  نَقِّني و 

حتّى ِإذا صرتُ بيتاً لك، بدخولي في ِشركَِتك، يهرب ِمنّي كُلُّ شَر وكـلُّ              . مسِكناً للخطيئِة فيما بعد   
 .هوى هربه ِمن النّار
ء جميع القديسين، ورؤساء مراِتِب العادمي األجساد، وسابقَك ورسلَك الحكماء          وِإنّي ُأقَدم إليك شُفَعا   

 .واجعلني أنا عبدك ابناً للنّور. فتقبل، يا مسيحي، طلباتهم بما أنّك متحنّن. مع أمك النّقيِة الطاهرة
فع المجد جميعاً كلَّ يوم، كما يليق       وإليك نر . ألنّك أنتَ وحدك تقديس نفوِسنا وبهجتُها، أيها الصالح       

 .بك، كسيٍد وإله
 اإلفشين الرابع

أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، ِليِصر لي جسدك المقَدس لحياٍة أبديٍة ودمك الكريم لغفران الخطايا،               
فَ عن ميامِن مجـِدك  وأهلني، أنا الخاطَئ، ألن أِق. وليكن لي هذا القربان للفرِح والصحة والسرور 

 .في مجيئك الثاني المرهوب، بشفاعاِت والدِتك الكليِة الطهارة وجميع القديسين، آمين
 اإلفشين الخامس

 مرفوع إلى والدة اإلله الكلية القداسة
أيتها السيدة والدةُ اإلله الكلية القداسة، يا نور نفسي المظلمـة، ورجـائي، وسـتري، وملجـأي،                 

 وبهجتي، أشكرِك ألنَِّك أهلِتني، أنا غير المستِّحقَّ، ألن أصير شريكاً لجسِد ابِنِك الطّـاهر              وعزائي،
يا من وِسعت في حشـاها      . فيا من ولَدِت النور الحقيقي، أضيئي عينَي قلبي العقليتَين        . ودِمِه الكريم 

إلله الرحيِم الوادةَ التَّحنُّن، ارحمينـي، وامنحـي        يا أم ا  . ينبوع الخلود، أحييني أنا الملئتَ بالخطيئة     
وأهلينـي  . قلبي تخشُّعاً وانسحاقاً، وذهني تواضعاً، وأما أفكاري الهائمة المسِبيةَ باألهواء فاسِتعادةً          

ألن أقبَل بال دينونة، حتّى النَّسمة األخيرة ِمن حياتي، تقديس األسراِر الطـاهرة، لشـفاِء الـنّفِس                 
 وامنحيني دموع توبٍة واعتراف، لكي ُأسبحِك وُأمجدِك كلَّ أياِم حياتي. والجسد

 )ثالثاً ( . فإنَِّك مباركةٌ وممجدةٌ مدى الدهوِر، آمين

 ):أو الكاهن ( ثم يقول المتقدم 
ا خالصك، الّـذي أعددتَـه      فإن عينَي قد أبصرت   . اآلن تُطِلقُ عبدك، أيها السيد، حسب قوِلك بسالم       

 .أمام وجِه كلِّ الشعوب، نور إعالٍن لُألمم ومجداً لشعِبك إسرائيل
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 .بتمامها...قدوس اهللا :القارئ

ألن لك الملك والقدرةَ والمجد، أيها اآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكـّل أوان وإلـى       :الكاهن
 دهر الداهرين

 .آمين :القارئ
 لقديس يوحنا الذهبي الفمطروبارية ا

. ووضعتَ للعالِم كنوز عدم محبة الفضـة      . فأنَرتَ المسكونة . لقد أشرقَِت النعمةُ من فِمك مثَل النّار      
تشفَّع إلـى المسـيح     . فيا أيها األب المَؤدب بأقواِلك يوحنّا الذّهبي الفم       . وأظهرتَ لنا سمو االتِّضاع   

 .ناأن يخلِّص نفوس. اإلله
 .المجد لآلب واالبن والروح القدس
 قنداق القديس يوحنّا الذهبي الفم

لقد تقبلتَ النّعمةَ اإللهيةَ من السماء، وعلَّمتنا بشفتَيك أن نسجد جميعنا إللٍه واحٍد بثالثِة أقـانيم، يـا         
بمـا أنّـك ال تـزال معلِّمـاً       لذلك نمدحك بحسِب الواجب،     . يوحنّا الذّهبي الفم، البار الكُلي الغبطة     

 .موضحاً اإللهيات
 

 .اآلن وكّل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين
 والدية

 .يا رب، بشفاعِة جميِع القديسين ووالدة اإلله، إمنحنا سالمك وارحمنا، بما أنّك المترّئف وحدك
 .رب بارك يا أبباسم ال... يا من هي أكرم... اآلن... ، المجد) مرة ١٢( يا رب ارحم 

، بشفاعات أمك الكلية الطهـارة      )يا من قام من بين األموات       ( أيها المسيح إلهنا الحقيقي      :الكاهن
والبريئة من كّل عيب، والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكّل مديح، وآبائنا األبرار المتوشّحين             

شفيع هذه الكنيسـة  ... ، والقديس ) الخدمة اإللهيـة  يذكر اسم صاحب( باهللا، وأبينا الجليل في القديسين      
الّـذي نقـيم تـذكاره      ... المقدسة، والقديسين الصديقَين يواكيم وحنَّةَ جدي المسيح اإلله، والقديس          

 .اليوم، وجميع القديسين، ارحمنا وخلّصنا بما أنّك صالح ومحب للبشر
 .وع المسيح إلهنا، ارحمنا وخلّصنابصلوات آبائنا القديسين، أيها الرب يس

 .آمين: القارئ
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