
الكاهن: 

تبارك الله إلهنا كل حنٍي، اآلن وكل آٍن و إىل دهر الداهرين. آمني.

املزمور)142(

ــا ربُّ اســتمْع لصــايت وأنصــْت بحِقــك إىل طلبتــي، اســتجْب يل  ي

بعدلــك. وال تدخــْل يف املحاكمــة مــع عبــِدك، فإنــه لــن يتــزىك أماَمــك 

كلُّ حــّي.

ألنَّ العــدوَّ قــد اضطهــد نفــي، وأذلَّ يف األرض حيــايت. وأجلســني 

يف الظلــات مثــل  املــوىت  منــذ  الدهــر ،          و أضجــر عــيَّ روحــي 

واضطــرب قلبــي يف داخــي .     تذكــرُت  األيــاَم  القدميــة، و هــَذذُْت  يف  

أعالـِـك ،          وتأملـْـُت يف صنائــع يديــك.

بسطُْت يدّي إليك، ونفي لَك كأرٍض ال ُتْطَر.

ْع فاستِجب يل يارب، فقد فَِنيَْت روحي. أَْسِ

. ال ترَصِف وجهك عني، فأشابَه الهابطني يف الُجبِّ

اجعلني يف الغداة مستمعاً لرحمتك، فإنِّ عليك توكلْت.

عرّفني يا رب الطريق الذي أسلُكه، فإنِّ إليَك رفعُت نفي.

أنقــذن مــن أعــدايئ يــا رب، فــإنِّ قــد لجـــأُت إليــَك،  علّمنــي  أن 

ــَك أنــت إلهــي. أعمــَل هــواك، ألنَّ

روُحــَك الصالــح يَهدينــي يف أرٍض مســتقيمة. مــن أجــِل اســِمك يــا 

ربُّ تُحِييِْنــي.

ــَك تُخــرُج مــن الحــزن نفــي وبرحمِتــك تســتأصل أعــدايئ،  ِبعدلِ

وتُهلــُك جميــع الذيــن يحزنــون نفــي، ألنِّ أنــا عبــُدك.
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املرتل: )لحن 4(

الله الرّب ظهر لنا، مبارٌك اآليت باسم الرب.

إىل والــدِة اإللــه، هلمــوا نســَع اآلن بِحــرٍص واجتهــاد، 

ــة  ــا بالتوب ــْع له ــن البائســني، ونرك ــأَة الحقريي نحــن الخط

ــا  ــيدُة اعضُدين ــا الس ــس: أيته ــق النف ــن عم ــني م صارخ

وتَحنَّنــي علينــا، أَسعــي ألنَّنــا قد هلَْكنــا من كــرِة الخطايا. 

فــا تـَـرُدِّي  عبيــدِك خائبــني، ألنَّــِك أنــِت لنــا رجــاٌء وحــَدك.

املجد لآلب واالبن والروح القدس، 

اآلن وكل آٍن وإىل دهر الداهرين. أمني.

يــا والــدَة اإللــه لســنا نصُمــُت عــن التكلــِم بعظاِئِــِك  

نحــُن غــريَ املســتحقني. ألنــِك لــو مل تَِقفــي متشــفعًة بنــا، 

فَمــن كان ينقُذنــا مــن مثــل هــذه الشــدائِد والضيقــات، أو 

َمــن كان يحَفظُنــا ُمعتَِقــنَي إىل اآلن. فلــن نبتَِعــَد عنــِك أيتها 

ــوِف الشــدائِد  ــَدِك مــن صن ــِك تَُخلِّصــنَي عبي الســيدُة، ألن

دائــاً.

املزمور )50(

ارحمنــي يــا اللــه بعظيــم رحمتــك، وبكــرِة رأفتــك 

امــُح مآمثــي. اغســلني كثــراً مــن إمثــي، ومــن خطيئتــي 

ــي أمامــي  ــي، وخطيئت ــارٌف بإمث ــا ع ــإين أن ــرين. ف طّه

ــَك  ــرَّ قداَم ــأُت، وال ــدك أخط ــك وح ــن. إلي يف كلِّ ح

صنعــت، لــي تَْصــُدَق يف أقوالِــك وتغلِــَب يف محاكمتــك. 

ــي.  ــي أم ــا ولَدتْن ــل يب، وبالخطاي ــام ُحب ــذا باألث هاءن

الحــق، وأوضحــت يل غوامــَض  أحببــَت  قــد  ألنــك 

فأطُهــر،  بالــزُّوىف  تنَضحنــي  ومســتوراتِها.  حكمِتــك 

ــًة  ــِمُعني بهج ــج. تُْس ــن الثل ــرَ م ــضُّ أك ــلُني فأبي تغس

ورسوراً، فتبتهــُج عظامــي الذليلــة.  إِرصِْف وجَهــك عــن 

ــي. ــُح كلَّ مآمث ــاي، وام خطاي

قلبــاً نقّيــاً أُخلُــق يفَّ يــا اللــه، وروحــاً مســتقيامً 

ْد يف أحشــايئ. َجــدِّ

ال تطرحنــي مــن أمــام وجِهــك، وروُحــك القــدوس 

ال تنـــِزْعُه مّنــي. امنحنــي بهجــة خالِصــك وبــروحٍ رئايّس 

أعضــدين.

ــون.  ــك يرجع ــرُة إلي ــك، والكََف ــة طرَُق ــَم األمث فأعلِّ

أنقــذين مــن الدمــاء يــا اللــه إلــُه خــاليص، يبتهــْج لســاين 

بعدلــك.

َ فمــي بتســبحتك. ألنــك  يــا ربُّ أفتــْح شــفتيَّ فيخــرِّ

لــو آثــرَت الذبيحــَة لكنــُت اآلَن أعطــي، لكنــك  ال تــرُّ 

القلــُب  للــه روٌح منســِحق،  َفالذبيحــُة  باملحرَقــات. 

املتخّشــُع واملتواِضــُع ال يَرذلــُه اللــه. أَصلِــْح يــا رب 

ــليم. ــواُر أوُرش ــَن أس ــون، ولُت ــك ِصْهَي مبرَّتِ

حينئذ تَُرُّ بذبيحة العدل قرباناً ومحرقاٍت.

حينئٍذ يقربون عىل مذابحك العجول.

الرتنيمة األوىل والثانية

املرتل: لحن ) 8 (

إنَّ الشــعَب اإلسائيــي قــد جــاَز عــى الرُّطوبَــِة كأنَّــه 

عــى اليَبَــس، هاربــاً مــن الشــقاِء املــرصي، صارخــاً: ملنقِذنــا 

وإلهنــا نســبِّح.

أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

ــِك   ــذراء. فإلي ــا الع ــِملَتْنا أيته ــد ش ــريٌة ق ــارُب كث تج

نلتِجــُئ  طالبــنَي الخــاَص. فيــا أمَّ الكلمة، َخلِّصينــا اآلن من  

ــات. يق ــِب والضِّ املصاِع
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أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

أيّتهــا الفتــاة، إنَّ َصَدمــاِت األهــواِء تُزِعُجنــا كثــرياً وتــأُ 

نفوَســنا كآبــًة غزيــرًة، فَســلِّمينا إىل هــدوِء ابِنــِك وإلِهــِك يــا 

بريئــًة  مــن كلِّ عيــب.

املجد لآلب واالبن والروح القدس 

ــِك   ــَص، فإلي ــْدِت املُخلِّ ــِك ول ــا أنَّ ــذراء، مب ــا العــ أيته

ــُل أَْن تُْنِقذينــا مــن كلِّ املصاعــب. ألنّنــا إليــِك نلتجئ،  نتوسَّ

ــَل نحــَوِك. ــط النفــَس والعق ونبُس

اآلن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين. آمني.

يــا والــدَة  اإللـــِه الصالَِحَة وحـــَدِك. بـــا أنك َولـَـْدِت ذا 

لينــا للتَعهُّــِد اإللهــي والعنايــِة التي من  الجــوِد والصــاح، أهِّ

ِقبَلِــِك، نحــن املنَســقمنَي نفســاً وِجْســاً معاً.

الرتنيمة الثالثة

َف القناِطــِر الســاويِة ومَشــيَِّد  يــا ربُّ يــا مَســقِّ

كنيَســِتَك، أنــَت ثبِّتْنــي يف محبَِتــَك يــا غايــَة األمــان وثبــاَت 

ــَدك. ــر وح ــب الب ــا املح ــني أيه املؤمن

أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

ــاك شــفيعة  ــد جعلن ــا ق ــه العــذراء. إنّن ــدَة اإلل ــا وال ي

وســراً لحياتنــا، فدبِّرينــا وأَرِشــدينا إىل مينائـِـك، يــا مــن هي 

ــبيٍح  ــا ذاَت كلِّ تس ــني، ي ــاُت املؤمن ــات، وثب ــُة الصالح علَّ

وحــَدِك.

أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

أيتهــا العــذراء، نبتهــُل إليــِك أن تشــتِّتي عّنــا االضطراَب 

ــد  ــه ق ــروَس الل ــا ع ــِك ي ــة. ألنَّ ــَة الكآب ــان وعاصف النفس

ولــْدِت املســيَح عنــرَص الهــدوء، يــا كليَّــَة الطهــارِة وحــَدِك.

املجد لآلب واالبن والروح القدس 

يــا َمــْن ولــدِت املُْحِســَن علَّــَة الصالحــات، أَنِْبعــي لنــا 

ــا  ــادرٌة عــى كلِّ م ــِك ق ــى الجــود واإلحســان. ألنَّ ــا ِغن كلِّن

تشــائني، مبــا أنَّــِك ولـَـْدِت املســيَح املقتـَـِدَر بالَجــَروت، أيتها 

املَُغبَّطَــُة مــن اللــه.

اآلن و كلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين. آمني.

ــٍة وآالٍم   ــراٍض صعب ــون ِبأم ــا ممتَحن ــذراء إنن ــا الع أيته

عقليــٍة  فأَعينينــا. ألننــا عارفــون يــا بريئــًة مــن كلِّ عيــب 

أَنَّــِك كنـــُز أشــفيٍة، غــريُ منتقــٍص وال فــاٍن.

ــا  ــه، ألنن ــدَة اإلل ــا وال ــي عبيــدك مــن الشــدائد ي خلِّ

كلَّنــا بعــد اللــه إليــِك نلتجــئ، كــا إىل حصــٍن ال ينشــق وال 

يتصــدع وشــفيعة.

انظــري بإِشــفاٍق يــا والــدة اإللــه الكلِّيــَة التســبيح، إىل 

عــِب، واشــفي أوجــاَع نفوِســنا. شــقاِء أجســاِدنا الصَّ

الكاهن:

ــك  ــب إلي ــك نطل ــِم رحمت ــه بعظي ــا الل ــا ي ارحمن

فاســتجب   وارحــم.

املرتل:  يا رّب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.

الكاهن:

والحيــاِة  الرحمــِة  أجــِل  مــن  نطلــب  وأيضــاً 

والســالمِة والعافيــة والخــالِص لعبيــِد اللــه جميــعِ 

املســيحين الحســني  العبــادة  األرثوذكســين الســاكنن 

ــذه  ــن يف ه ــة واملجتمع ــذه املدين ــن يف ه و املوجودي

إليهــا  واملحســنن  وكالئِهــا  و  املقدســة  الكنيســِة 
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خطاياُهــم.  وغفــراِن  ومســاَمحِتهم  وافتقاِدِهــم 

املرتل: يا رّب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.

ــَك  ــر و ل ــٌب للب ــٌم و مح ــٌه رحي ــك إل ــن:  ألنَّ الكاه

نرِســُل املجــَد أيُّهــا األُب و االبــُن و الــروح القــُدُس اآلن 

ــن. ــن. آم ــر  الداهري وكلَّ آٍن وإىل ده

املرتل: لحن )2(

أيتهــا الشـــفيعُة الحـــارُة و الســـوُر الــذي ال يحــارب، 

يَنبــوُع املراحــِم و ملجــأُ العــامِل، لــِك نهِتــُف دائــاً يــا والــدَة 

اإللــِه الســيدَة، أدرِكينــا ومــن الشــدائِد أَنِقذينــا يــا سيعــَة 

الشــفاعِة َوْحــَدِك.

الرتنيمة الرابعة

املرتل: لحن )8(

ــَك   ــُت أعالَ يــا رّب، إنِّ ســمْعُت بــرِّ تدبــريَِك و تأملْ

ــَك. ــْدُت الهوتَ فمجَّ

أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

ــا   ــا  ي ــَة زالتِن ــا، وســكِّني عاصف يئ اضطــراَب آالِمن هــدِّ

ــه. ــا عــروَس الل ــَص ي ــربَّ املخل ــْدِت ال مــن  ول

أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

يــا مــن ولــَدِت املتحنــَن ومخلِّــَص الذيــن يســبحونك، 

ــَة حنــوِِّك. امنحينــا نحــن املســتغيثني بــِك لجَّ

املجد لآلب واالبن والروح القدس 

ــِك  ــِك يــا ذاَت كلِّ نقــاوة، فرنتــل ل إننــا تتَّعنــا مبواهِب

ــِك والــدة اإللــه. تســبيحاً شــكرياً، نحــن العارفــني أنَّ

اآلن و كلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين. آمني.

ــاً   ــاًء وثبات ــا ذاَت كلِّ تســبيح رج ــاك ي ــد أحرزن ــا ق إنن

ــن كلِّ  ــو م ــن ننج ــزع، فنح ــريَ متزع ــاص غ ــوراً للخ و س

ــب. املصاع

الرتنيمة الخامسة

أنِرْنــا بأوامــرِك يــا رّب و بســاعِدَك الرفيــعِ امنحنــا 

ــر. ــبُّ الب ــا املح ــاَمَك أيه سـ

أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

أوِعبــي يــا نقيَّــُة قلوبَنــا سوراً، مانحــًة لنــا الفــرَح غــرَي 

الفاســد الــذي بــِك، يــا مــن ولــَدْت علَّــَة الــروِر واالبتهــاج.

أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

يــا والــدة اإللــه النقيَّــة، أنقذينــا مــن الشــدائد. يــا مــن  

ولــدِت الِفــداَء املؤبــَد والســامَة الفائقــَة كلَّ عقــٍل.

املجد لآلب واالبن والروح القدس 

دي قَتـَـاَم هفواتِنــا بنــوِر  يــا مــن هــي عــروُس اللــه، بــدِّ

بَهائـِـك. يــا مــن ولــدِت النــوَر اإللهــيَّ الــذي قبــَل الدهــور.

اآلن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين. آمني.

ــة، اشــفي أســـــقاَم نفوِســنا مؤهلــًة إيانــا   أيتهــا النقيِّ

ــفاعِتِك. ــَة بش ــا الصح ــاِدك. وامنحين الفتق

الرتنيمة السادسة 

 ، اَمــُه أخــرِّ أَْســُكُب أمــام الــربِّ ترضُّعــي وأحزانـــي قدَّ

ــْت مــن  ــايت دنَ ــأَْت مــن الــرور وحي ألنَّ نفــي قــد امت

ُع مثــَل يونــان هاتفــاً: أصعــدن مــن  الجحيــم. فإليــَك أتــرضَّ

الفســاِد يــا إلهــي.
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أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

أيتهــا العــذراء، توســي إىل ربِّــِك وابنــك الذي بتســليِمِه 

ذاتـَـه للمــوت، خلَّــص مــن املــوِت والفســاد، طبيعتَنــا التــي 

ــداء  ــن أرضاِر األع ــي م يَن ــاد، أْن ينجِّ ــا الفس ــتويل عليه يس

الرديئة.

أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

أيّتهــا العــذراء، إنّنــا نعرفُــِك شــفيعًة لحياتِنــا وصيانــًة 

حريــزًة، ُمزيلــًة َجــاَح التجــارِب وداحضــًة ِحيَــَل األبالســة. 

يْنــا مــن فســاِد آالِمنــا. فنــرضُع إليــِك عــى الــدواِم أْن تَُنجِّ

املجد لآلب واالبن والروح القدس 

لقــد أحرزنــاِك أيتهــا الفتــاة ســوراً لالتجــاء، وخاصــاً 

كامــاً للنفــوس وِســـَعًة يف الضيقــات وبنــورِِك نبتهــُج  دائاً. 

فيــا أيتهــا الســيدُة خلِّصينــا اآلن مــن الشــدائِد والضيقــات.

اآلن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين. آمني.

ــس  ــون اآلن ولي ــن منطرح ــراض نح ــر األم ــى سي ع

ــامِل  ــَص الع ــَه مخلِّ ــدِت اإلل ــن ول ــا م ــفاٌء، في ــاِدنا ش ألجس

ومزيــَل األســقام، نبتهــُل إليــِك يــا صالحــُة، أْن تُْنِهِضينــا من 

ــا. فســاِد أمراِضن

ــا  ــه، ألنن ــدَة اإلل ــا وال خلــي عبيــَدك مــن الشــدائِد ي

كلَّنــا بعــد اللــه إليــِك نلتجــُئ، كمثــِل ِحصــٍن ال ينشــقُّ وال 

يَتََصــدَُّع وشــفيعة. 

أيتهــا الطاهــرة يــا مــن بكلمــٍة ولـــدِت الكلمــة يف آخِر 

، اســتعطفيِه مبــا أنَّ لــِك الدالََّة  األيــام، عــى منــواٍل ال يَُفــرَّ

الوالدية.

الكاهن:

ــك  ــب إلي ــك نطل ــِم رحمت ــه بعظي ــا الل ــا ي ارحمن

فاســتجب   وارحــم.

املرتل:  يا رّب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.

الكاهن:

والحيــاِة  الرحمــِة  أجــِل  مــن  نطلــب  وأيضــاً 

والســالمِة والعافيــة والخــالِص لعبيــِد اللــه جميــعِ 

املســيحين الحســني  العبــادة  األرثوذكســين الســاكنن 

ــذه  ــن يف ه ــة واملجتمع ــذه املدين ــن يف ه و املوجودي

إليهــا  واملحســنن  وكالئِهــا  و  املقدســة  الكنيســِة 

خطاياُهــم.  وغفــراِن  ومســاَمحِتهم  وافتقاِدِهــم 

املرتل: يا رّب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.

ــَك  ــر و ل ــٌب للب ــٌم و مح ــٌه رحي ــك إل ــن:  ألنَّ الكاه

نرِســُل املجــَد أيُّهــا األُب و االبــُن و الــروح القــُدُس اآلن 

ــن. ــن. آم ــر  الداهري وكلَّ آٍن وإىل ده

املرتل: لحن )4(

يــا شــفيعَة املســيحيني غــرَي الخازيــة، الوســيطَة لــدى 

ــا  ــن أصــواِت طلباتِن ــريِض ع ــردودة، ال تُْع ــريَ امل ــِق غ الخال

ــِك صالحــة،  ــِة مبــا أنَّ ــا باملعون ــل تَداركين نحــن الخطــأة، ب

نحــن الصارخــني بإميــان: بــادري إىل الشــفاعة، وأسعــي يف 

الطلبــة يــا والــدة اإللــه  املتشــفعَة دائــاً مبكرميــِك.

لحن )4(

منــذ شــبايب آالٌم كثــريٌة تحاربنــي، لكن أنــَت يا مخلي  

وخلِّصني. أُْعُضْدن 



يــا مبغــّي صهيــون إِْخــزَوا مــن تجــاه 

الــرب، ألنَّكــم تَصــريون جافِّني مثَل العشــِب 

ــِس بالنَّار. الياب

املجد لآلب واالبن والروح القدس 

بالــروح القــدس كلُّ نفٍس تحيــا وتَتََنّقى 

ــاٍل  ــوِث الواحــد بح ــًة بالثال ــًة والمع مرتفع

رشيفــٍة سيــٍة.

اآلن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين. آمني.

بالــروحِ القــدس تفيُض ســـواقي النعمِة 

ــاِة  ــا بالحي ــا بأسِه ــروِّي الراي ــا، ف ومجاريه

ملحيية. ا

ســأذكُر اســَمِك يف كلِّ جيــٍل وجيــل. 

)مرتــني(

اســمعي يــا بنــُت وانظــري وأميــي 

أذنــٍك.

سأذكر اسمِك يف كلِّ جيٍل وجيل.

الكاهن:

مــن أجــل أن نكــوَن مســتحقنَي لســاِع 

اإلنجيــل املقــّدِس إىل الــرِب إلِهنــا نطلــب.

ــا  ــم، ي ــا رب ارح ــم، ي ــا رب ارح ــل:  ي املرت

رب ارحــم.

الكاهن:

ــل  ــْب ولنســمْع اإلنجي الحكمــة، لَنْنتَِص

ــم. ــدس. الســام لجميعك املق

املرتل: ولروحَك.

الكاهن: 

فصل رشيف من بشارة القديس لوقا )56-39:1(

ــِل إىل  ــًة إىل الجب ــْت مرع ــُم وذهَب ــْت مري ــام قاَم ــَك األي يف تل

ــات.  ــا وســلََّمْت عــىل أليصاب ــِت زكري ــْت إىل بي ــوذا ودخلَ ــِة يه مدين

ــه عندمــا ســمَعْت أليصابــاُت ســالَم مريــَم ارتكــَض الجنــُن  فــكان أنَّ

يف بطِنهــا وامتــأَْت أليصابــاُت مــن الــروحِ القــدِس. فصاَحــْت بصــوٍت 

عظيــٍم وقالَــْت: مباركــٌة أنــِت يف النســاِء ومباركــٌة مثــرُة بطِنــِك. َفِمــْن 

ــَغ صــوُت  ســالِمِك  ــا بل ــه عندم ــأيتَ أمُّ ريب إيلَّ! ألنّ ــَن يل هــذا أن ت أَي

ــْت أَْن  إىل أذينَّ ارتكــَض الجنــُن بابتهــاجٍ يف بطنــي. فطــوىب للتــي آمَن

ســيتمُّ مــا ِقْيــَل لهــا مـــن ِقَبــِل الــرِب. فقالَــْت مريــُم: تعظِّــُم نفــي 

الــربَّ وتَبَتِهـــُج روحــي  باللــه مخلِّــي. ألنّــه نظــَر إىل تواضــعِ أََمِتــِه 

بنــي جميــُع األجيــاِل ألنَّ القديــَر صنــَع يب عظائــَم،  فهــا منــُذ اآلَن تطوِّ

وقــدوٌس اســُمُه. وَمكََثــْت مريــُم  عندهــا نحــَو ثالثــِة أشــهٍر ثمَّ عــاَدْت 

إىل منـزلِها.
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املرتل: )لحن 2(

املجد لآلِب واالبِن والروِح القدس

أيـــها اآلُب والكلمــُة والــروُح، الثالــوُث يف َوْحدانيــة، 

امــُح كــرَة زالتِنــا.

اآلن و كلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين آمني

بشــفاعاِت والــدِة اإللــِه وطلباتِهــا أيّـــها الرحيــُم أمُح 

كــرَة زالتِنــا.

ــك  ــِم رحمِت ــه بعظي ــا الل ــي يـ ــن )6(: ارحمن لح

ــي. ــُح مآمث ــك أم ــرِة رأفِت ــِل ك ومبث

ُّ قُْدُســها، ال تَِكلينــا إىل شــفاعٍة  أيتهــا الســيدُة الــكيِّ

بريــة، لكــن تقبَّــي ابتهاالتِنــا نحــن عبيــَدك. ألنّنــا 

ِقــِيَّ  نحتِمــَل  أْن  نســتطيُع  وال  وحــزٍن.  يف ضغطــٍة 

ــا ســرٌ وال نــدري إىل أيــن نلتجــئ  الشــياطني، وليــس لن

ــا  ــس لن ــة. و لي ــن كلِّ جه ــني م ــقياَء املحاَرب ــن األش نح

ســلوٌة ســواِك. فيــا ســيدَة العــامِل  يارجــاَء املؤمنــنَي 

وشــفيعتَهم، ال تعــريض عــن ابتهاالتِنــا بـــل اصنعــي  مــا 

ــا. يواِفُقن

ليــس أحــٌد يُســارُع إليــِك وميــي خازيــاً مــن ِقبَلِــِك   

أيّتهــا البتــوُل النقيَّــُة أمُّ اإللــه. لكــن يطلــُب نعمــًة فينــاُل 

املوهبــَة بَحَســِب مــا يوافــُق طلبَتـَـه.

يـــاوالدَة اإللــه العــذراء، أنــِت ســلوُة املحزونــنَي 

وشــافيُة الســقاء. فخلِّــي شــعبَك ومدينتـَـك يــا ســامَة 

ــريَة  ــم، ونص ــِر عليه ــدوءاً للُمْمطَ ــاً وه ــني  وأمن املحاَرب

ــَدك. ــني وح املؤمن

الكاهن:

خلص يا اللــــه شعبك وبـــارك مـــرياثك. وافتقد عاملك 

بالرحمــة والرأفــات. وارفع شــأن املســيحيني األرثوذكســيني. 

واســبغ علينــا مراحمــك الغنيــة. بشــفاعات الكليــة الطهارة 

والدائــة البتوليــة مريــم. وبقــوة الصليب الكريــم  املحيي. 

ــم  ــي الكري ــة. والنب ــاوية املكرم ــوات الس ــات الق وبطلب

ــني  ــح. والقديسـَ ــي املدي ــا املعمــدان. والرســل الُكليّ يوحن

بطــرس وبولس مؤســي الكــريس االنطــايك املقــدس. وآبائنا 

ــويت   ــوس الاهـ ــري وغريغوري ــيليوس الكب ــني باس القديس

ويوحنــا الذهبــي الفــم. وآبائنــا القديســني اثناســيوس 

ــا  ــكندرية. وآبائن ــة اإلس ــوم بطارك ــا الرح ــس ويوحن وكريل

القديِســني إغناطيوس وماتيوس وبطــرس بطاركة أنطاكية. 

وجميــع القديســني املجيديــن الشــهداء. والقّديَســني جدي 

املســيح يواكيــم وحنــة وجميــع قديســيك. نتــرضع إليــك 

أيهــا الــرب الجزيــل الرحمــة. فاســتجب لنــا نحــن الخطــاة 

الطالبــني إليــك وارحمنــا.

املرتل: يا رب ارحم )12 مرّة(.

الكاهن: 

برحمــة رأفــات ابنــك الوحيــد ومحبتــه للبــر الــذي 

ــِح  ــُه الصال ــكيِّ قدُس ــَك ال ــَع روِح ــُه وم ــارٌك َمَع ــت مب أن

والصانــعِ الحيــاة اآلن وكل آن واىل دهــر الداهريــن، آمــني.

الرتنيمة السابعة

إنَّ الفتيــَة الذيــن مــن اليهوديــِة ملَّــا بلغــوا بابــَل قدميــاً 

وطِئــوا لهيــَب األتــوِن بإميــاِن الثالــوِث مرتلــني: مبــارٌك أنَت 

يــا إلــَه آبائِنــا.
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أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

ـَر خاَصنــا،  عندمــا آثــرَت أيهــا املخلــُص أن تَُدبِـّ

حلَلـْـَت   يف حشــا البتــوِل التــي جعلْتَهــا شــفيعًة للعــامِل، 

ــا. ــَه آبائِن ــا إل ــَت     ي ــارٌك أن فمب

أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

ــذي  ــِد الرحمــِة ال ــي إىل ُمري ــُة توسَّ ــا األّم النقي أيته

ــَي  مــَن  الــزالِت و األدنــاِس نفــوَس  ولْدتِــِه، أَْن  ينجِّ

ــا. ــَه آبائِن ــا إل ــَت ي ــارٌك أن ــاٍن: مب ــنَي بإمي الصارخ

املجد لآلب واالبن والروح القدس 

كنــزاً للخــاِص وينبوعــاً لعــدِم الفســاِد، وبرجــاً 

حصينــاً وبابــاً للتوبــِة أوضْحــَت والدتَــَك للصارخــني: 

ــا. ــَه آبائِن ــا إل ــَت   ي ــبارٌك أن مـ

اآلن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين. آمني.

يــا والــدة اإللــه يا من ولـــدِت لـــنا املســـيَح املخلِّص،        

لينــا للشــفاِء مــن أمــراِض األجســاد وأســقاِم النفــوِس،  أهِّ

نحــن املبادريــَن بشــوٍق إىل كََنــِف وقايِتــِك اإللهيــة.

الرتنيمة الثامنة

الــذي تســبُِّحُه أجنــاُد  ســبِّحوا ملــَك الســاواِت 

الدهــور. مــدى  رِفَْعــًة  وزيــدوه  املائكــِة 

أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

أيتهــا الفتــاُة العــذراء، ال تُعــريض عــن الطالبــني إليــِك 

املعونــَة الذيــن يســبِّحونَِك ويزيدونَــِك رفعــًة مــدى 

ــور. الده

أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

ــى  ــزارٍة ع ــفيَة بغ ــُكبنَي األش ــِك تَْس ــذراء، إنَّ ــا الع أيته

الذيــن يســبِّحونِك بإميــاٍن، ويَزيــدون والَدتَــِك التــي ال 

ــًة. ــُف رِفَْع توَص

املجد لآلب واالبن والروح القدس

ــنا وأوجــاَع   ــِك تشــفني أمــراَض نفوِس أيّتهــا البتــول، إنَّ

أجســاِدنا فلذلــك منجــُدِك أيتهــا املمتلئــة نعمــة.

اآلن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين. آمني.

ــِك تطرُديــن عنــا َصَدمــاِت التجــارِب  أيتهــا البتــول، إنَّ

ــعِ الدهــور. ــك نســبُِّحِك مــدى جمي وطــوارَِق اآلالِم، لذل

الرتنيمة التاسعة

أيتهــا البتــوُل النقيــُة، إننــا نحــن الذيــن تَخلَّصنــا بــِك 

نعــرُف أنَّــِك والــدُة اإللــِه بالحقيقــِة، ونعظُِّمِك مــع مصافِّ 

العادمــي األجســاد.

أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

ــن  ــا م ــا ي ــاري دموِعن ــي مج ــذراء ال ترفُ ــا الع أيته

ــة. ــٍه كلَّ دمع ــن كلِّ وج ــزَع م ــذي انت ــيَح ال ــْدِت املس ول

أيَّتها الفائق قدسها والدة اإلله خلصينا

أيتهــا  البتــول، كــون  للملتجئــني إلـــيِك مينــاًء  و ســوراً 

اليتزعــزع، وملجــأً وســراً وسوراً.

املجد لآلب واالبن والروح القدس

أيتـــها العذراء، أضيئي بشــعاعِ نورِك املُخرين  بحســِن  

عبــادٍة أَنـّـِك والــدُة اإللــه، وأقي عنهــم قَتَاَم الجهــِل بعيداً.

اآلن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين. آمني.
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َّلْنــا يف مــكاِن الشــقاِء واألمــراِض  أيتهــا البتــول، قــد تذلل

فاشــفينا، ناقلــًة إيانــا مــن األســقاِم إىل الصحــة.

ــه  ــدَة اإلل ــُط وال ــاً نغبِّ ــتحقاِق حقَّ ــِب االس بواج

الدامئــَة الطــوىب، الريئــَة مــن كلِّ العيــوِب أمَّ 

إلِهنــا. ياَمــن هــي أكــرُم   مــن الشــروبيِم وأرفــُع 

ــاٍس مــن الســرافيم، يامــن بغــر  مجــداً بغــر قي

ــدُة  ــاً وال ــي حق ــه، وه ــَة الل ــَدْت كلم ــاٍد ول فس

ــم. ــاك نُعظِّ ــه، إيَّ اإلل

ر( )الكاهن يبخِّ

يــا َمــن هــي أعــى ســمّواً مــن الســـاوات، وأوفــُر بهاًء 

مــَن املصابيــحِ الشمســية، املنقذُة إيانــا من اللعنِة، وســيدُة 

العامِل، بالتسابيحِ لِك نكرّم. 

أيتهــا املمتلئــة نعمــًة، مــن تلقــاِء خطايــــانا الكثــرية،  

َمرَِضــْت أجســادُنا وَضُعَفْت نفوُســنا. فإليـــِك نلتجــُئ       يا 

رجــاَء البائســني، أنــِت أعينينــا.

ــِدِك غــريِ  َع عبي ــذ، اقبــي تَــرَضُّ أيتهــا الســيدُة أمُّ املنِق

املســتحقني، لــي تتوســطي عنــَد املولــوِد منــِك، فيــا ســيدَة 

العــامِل كــون لنــا وســيطة.

يــا والــدَة اإللــه ذاَت كلِّ تســبيح. إنَّنا نرتُِل لِك تســبيحاً 

بنشــاٍط وسور. فتوّســي مــع الســابق وجميــعِ القديســني 

أن يــرأَف بنــا.

لتصُمــْت شــفاُه املنافقــني الذين ال يســجدون أليقونِتِك 

املوقّــرة، كــا صوِّرَهــا لوقــا اإلنجيــي الــكيُّ الطهــِر التــي 

ــا اهتدينا. به

ــَل  ــرب، والرس ــابَق ال ــِة وس ــاِد املائك ــَر أجن ــا مع ي

اإلثنــي  عــر وجميــَع القديســني مــع والــدِة اإللــه، اصنعوا 

ابتهــاالٍت لنجاتِنــا وخاِصنــا.

قــدوس اللــه قــدوس القــوي قــدوس الــذي ال 

ميــوت، ارحمنــا. )3 مــرات(.

ــدس. اآلن  ــروح الق ــن وال ــآب واالب ــد ل املج

وكل آٍن وإىل دهــر الداهريــن. آمــن.

أيُّهــا الثالــوُث القــدوُس ارحمنــا، يــا رب اغفــْر 

خطايانــا،   يــا ســيد تجــاوْز عــن ســيئاتِنا، يــا 

قــدوُس اطَّلِــْع واشــِف أمراَضنــا مــن أجــِل اســِمك.

يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.

املجـــُد لــآِب و االبــِن و الــروحِ القــدِس اآلن و 

كل آٍن وإىل دهــِر الداهريــن. آمــن.

ــُمَك.  ــدِس اْس ــذي يف الســاموات، ليتق ــا ال أبان

ــْن مشــيَئُتَك كــام يف الســامء  ليــأِت ملكوتُــك. لَتكُ

كذلــك عــىل األرض. خبزَنــا الجوهــري أعِطنــا 

اليــوم. واتــرْك لنــا مــا علينــا، كــام نــرتُك نحــن ملــن 

ــا  ن ــن   نجِّ ــة، لك ــا يف تجرب ــه. وال تدخلْن ــا علي لن

ــر. ــن الري م

ــدرَة و املجــد،  ــَك و الق ــك املل الكاهــن: ألنَّ ل

أيُّهــا اآلُب واالبــُن والــروُح القــُدُس، اآلن وكلَّ آٍن، 

وإىل دهــر الداهريــن. آمــن.
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املرتلون: )لحن 6(

ــريون يف أيِّ جــواٍب.  ارحمنــا يــا رب ارحمنــا، ألنّنــا متحِّ

ــا الســيُِّد،  ــَك نحــن الخطــأة أيه ــُه ل ُع نقدُم وهــذا التــرضُّ

فارحمنــا.

املجد لآلب واالبن والروح القدس

ارحمنــا يــا رب، ألنّنــا عليــَك اتََّكلْنــا، فــا تســَخْط علينا 

جــداً، وال تذكــْر آثاَمنــا. لكــِن أنظـُـِر اآلَن مبــا أنَّــَك املتحّنــن، 

ــا ونحــن شــعبُك،  ــت إلُهن ــَك أن ــا، ألنَّ ــا مــن أعدائِن وأَنقذن

وكلُّنــا ُصنــع يديــك وباســِمك نُدعــى.

اآلن وكل آٍن وإىل دهر الداهرين. آمني.

افتحــي لنــا بــاب التحنُّــن يــا والـــدَة االلـــِه املباركـــة،   

فإنَّنــا باتكالِنــا عليــِك ال نخيــب، وبــِك ننجــو مــن كل            

الشــدائِد، ألنــِك أنــِت خــاٌص للمســيحيني.

الكاهن: 

ارحمنــا يــا اللــه بعظيــم رحمتــَك نطلــب إليــَك 

وارحــم. فاســتجب 

املرتل: يارب ارحم )3 مرات عى كل طلبة(.

الكاهن: 

وأيضــاً نطلــب من أجـــِل املســيحيني الحســني العبادة 

األرثوذكسيني.

وأيضــاً نطلــب من أجــِل أبينــا وبطريركِنــا )إغناطيوس( 

وكلِّ أخوتِنا يف املســيح.

وأيضــاً نطلــُب مــن أجــِل الرحمــِة والحيــاِة والســامِة 

والخــاِص لعبيــِد اللــه جميــعِ املســيحيني الحســني العبادة 

ــه  ــِد الل ــا، وعبي ــن ههن ــعِ الحارضي ــيني وجمي األرثوذكس

ــروا هـــذه الكنيســة املقـدســـة والذين يصـــلُّون  الذيــن عمَّ

فيهــا َووكائِهــا واملحســنني إليهــا وافتقاِدهم و مســامحِتهم 

ــم. وغفــراِن خطاياُه

وأيضــاً نطلــب مــن أجــِل حفــِظ هــذه الكنيســِة 

املقدســِة وهــذه املدينــِة وســائِر املــدِن والقــرى مــن الجوِع 

والوبــاِء والــزالزِل والغــرِق والحريِق والســيِف، ومــن غاراِت 

ــِة،  ــاِت الفجائي ــِة وامليت ــِة والحــروِب األهليَّ ــِل الغريب القبائ

ومــن أجــِل أن يكــوَن إلُهنــا الصالــُح املحــُب البــِر شــفوقاً 

ــا كلَّ رِجــٍز يثــوُر  ورؤوفــاً ومتعطفــاً، ليــرصَِف و يبِعـــَد عنَّ

علينــا وينقَذنــا مــن   وعيــِده العــادِل ويرَحمنــا.

املرتل:   يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.

الكاهن:

وأيضــاً نطلــب مــن أجل أن يســتمَع الــربُّ اإللــه صوَت 

ترضُِّعنــا نحن الخطــأة ويرحمنا.

املرتل:  يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.

الكاهن:

اســتجْب لنــا يــا اللــه مخلُِّصنــا يــا رجــاَء جميــعِ أقــايص 

األرِض والذيــن يف البحــِر بعيــداً. وكــن غفــوراً لنــا يــا ســيِّد، 

كــن غفــوراً لخطايانــا وارحمنــا. ألنَّــَك إلــٌه رحيــٌم ومحــٌب  

للبــر، ولــَك نرفــُع املجــد، أيهــا اآلب واالبــن والــروح 

ــني. ــن، آم ــر الداهري ــدس اآلن وكلَّ آٍن و إىل ده الق
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املجد لك أيها املسيح اإلله يا رجاءنا املجد لك.

القارئ:

املجــد لــآلب واالبن والــروح القــدس اآلن وكل آٍن   وإىل 

دهــر الداهريــن. أمني.

يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم،

باسم الرب بارك يا أب.

الكاهن: 

َك القديسِة  أيـها املسيح إلُهنـا الحقيقي،  بشفاعة أمِّ

الكليــِة الطهــارة والريئــِة مــن كلِّ عيــب، وآبائنــا األبرار 

ِي املســيِح  ــدَّ ــنْيِ َج ــنِي الصّديَق ــه، والقديَس املتوشــحني بالل

اإللـــه يواكيــم وحنــة، وجميــع القديســني ارحمنــا وخلصنــا 

مبــا أنَّــك صالــح ومحــب للبــر.

) وفيا الحارضون يقبِّلون أيقونة والدة اإلله(

املرتل: )لحن6(

أيتهــا الصالحــة، حامــي عــن كلِّ امللتجئــني بإميــاٍن، إىل 

ســرِك العزيــز، ألنَّــه ليــس لنــا نحــن الخطــأة املنحنــني مــن 

كــرِة الــزالت وســيٌط دائــٌم عنــَد اللــه يف الشــدائِد واألحــزان 

ســواِك   يــا أم اإللــه العــّي. ألجــِل ذلك نجثو لِك ســاجدين. 

ة. فأنقــذي عبيــَدِك من كل شــدَّ

املظلومــني،  ونصــريُة  املغمومــني  كلِّ  فــرُح  أنــِت 

البائســني وعــزاُء الغربــاء، وعــكاُز العميــان  وقــوُت 

ــُة  ــن ومعون وافتقــاُد الســقاء، وســرٌ وعضــٌد للمقهوري

ــا طاهــرة  ــِك ي ــه العــي، نتوســُل إلي ــا أمَّ اإلل ــام، في األيت

ــِدك. ــاِة عبي ــي يف نج أسع

ــِدِك،  ــات عبي ــي ترضع ــيدة تقبَّ ــا الس ــن) 8(:   أيته لح

ــزٍن.  ــدٍة وح ــن كلِّ ش ــا م وأنقذين

عليــِك وضعــُت كلَّ رجــايئ يــا والــدَة اإللــه، فاحفظيني 

تحــَت ســرِ وقايِتك.

أو لحن)3(:

أيّهــا الرُســل اجتمعــوا مــن األقطــاِر إىل هنــا، يف قريـــِة 

الجســانية، وأضجعــوا جســدي، وأنــَت تقبَّــْل روحــي،  يــا 

ابنــي وإلهــي.

ــة،    ــُة املائك ــِك ُعذوب ــا أن ــرب، مب ــول أمُّ ال ــا البت أيته

وســلوُة املحزونني، وشــفيعُة املســيحيني، أعضدينــا وأَنِقذينا 

ــدي. مــن العــذاب األب

ــه  ــد اإلل ــيطًة عن ــِك وس ــا نصادفُ ــذراء، إنن ــا الع أيته

املحــب البــر. فــا توبِّخــي أفعالَنــا أمــاَم املائكــة، ونرصُخ 

إليــِك طالبــني أن تُعينينــا سيعــاً.

أيتهـــا الــرُج املرصــوُف بالَذهب. واملـــدينُة ذاُت اإلثني 

ــك،  ُة املل ــدَّ ــُط بالشــمس وُس ــريُس املنقَّ عــر ســوراً، والك

العجــُب الــذي ال يُــدرَك، كيــف تُرضعــني الســيِّد.

الكاهن: 

بصلــوات آبائنــا القديســني، أيهــا الــرب يســوع املســيح 

إلهنــا ارحمنــا وخلصنــا. آمــني.


