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âî‡Õm@ @
طقس السجدة مجيل وحمبوب من مجاهري الـشعب القبطـى          
حيبون حضوره وأخذ بركته ويغتنمونه فرصة لتذكار أحبـائهم         

 يعمـل   .نفوسـهم وأقربائهم الراحلني فتتعزى قلوم وتستريح      
  .املقدسةني دائماً ىف عصر عيد العنصرة ىف اية فترة اخلماس

 منـها   اثنتانيتكون طقس السجدة من ثالث خدمات تعمل        
، ىف اهليكل مثل طقس رفع خبور عشية      ىف صحن الكنيسة والثالثة     

 ألحلان اخلماسـني    امتداداًتعمل السجدة األوىل باللحن الفراحيى      
وتعمل الثانية والثالثة باللحن السنوى كبداية للدخول ىف طقس         

 ونالحظ هنا التدرج مـن الفراحيـى إىل   صوم الرسل السنوى ، 
السنوى كما نالحظ التدرج ىف سبت الفرح من احلـزايىن إىل           

  .السنوى مث إىل الفراحيى ىف قداس عيد القيامة مساء السبت 
بكتابـة   بطرس الـسرياىن    مصاألب املوقر الراهب الق   قام  

 أورد فيها كل األواشى الىت تقال أثناء        السجدة،طقس صلوات   
 كما أورد أرباع الناقوس     وعريب،بنصوصها كاملة قبطى    الصالة  

 كذلك أضـاف    والعرىب،والذكصولوجيات الىت تقال بالقبطى     
بعض التأمالت والتفاسري ملا ورد ىف طقس السجدة من النبوات          

بـاب  وفصول البولس واملزامري واألناجيل حىت تفتح للمـصلى         
التأمالت فيصلى ويسجد ىف صلوات السجدة بالروح واحلـق         

اهللا روح والذين يسجدون    ( حسب أمر خملصنا الصاحل القائل      



 }٩{

له فبالروح واحلق ينبغى أن يسجدوا ألن اهللا طالب مثل هؤالء       
   . ٢٤ ، ٢٣ : ٤ يو )الساجدين له 

 ميسكه فيستغىن عن أى كتب      مصلى،هذا الكتاب نافع لكل     
 إىل جانب التفاسري الروحية الىت ميكن أن يقرأها         دة،مساعأخرى  

 وهكـذا   السماويات،فتفتح له باب التأمالت فيحلق بروحه ىف        
يصلى بالروح والذهن كما كان يفعل معلمنا بولس الرسـول          

 أرتـل بـالروح   .أيضاًأصلى بالروح وأصلى بالذهن    ( القائل  
   .١٥ : ١٤كو ١ )وأرتل بالذهن أيضاً 
لى جمهوده ونرجو أن يكون هذا الكتـاب        نشكر الكاتب ع  

  .يستخدمهسبب بركة لكل من 
بربكة صلوات السجدة املقدسة العميقة الروحانية وبشفاعة       
  أمنا العذراء الطـاهرة مـرمي وصـلوات أبينـا الطوبـاوى           

@bjäÿa@ã‹Ù¾a@bibjÜaò†íå’@sÜbrÜa.  
  .وسالموكل عام وجميعكم بخير 

  ‘ûbnà@bjäÿa  
  العامرأسقف دير السريان   

   م ١٩٩٨ نوفمبر ٣٠
   ش١٧١٥ هاتور ٢١

 تذكار نقل جسد القديس األنبا يحنس كاما إلى دير السريان العامر

 }١٠{

óà‡Õà@ @
متارس الكنيسة ىف عصارى يوم أحد العنصرة صالة السجدة         

 وقد أُطلق على هذه     التالميذ،تذكاراً حللول الروح القدس على      
الصالة اسم السجدة ألن الكنيسة متارسها بإحناء الـرأس مـع           

  ).الركوع والسجود ( الركَب 
فالسجدة رسم ومنوذج ملا مت للرسل إذ بينما هم يـصلون ىف            

 وهكذا نتوسل مثلـهم     .عليهمصهيون حل الروح القدس     علية  
بإحناء القلب واجلسم معاً ونسجد للروح القـدس مـستمدين          
الرمحة والغفران من أجل خطايانا وجهاالت الشعب طالبني من         
اهللا أن خيلق فينا قلباً نقياً وروحاً مستقيماً جيدده ىف داخلنـا وال             

 : ٥١مز  ( عه منا   يطرحنا من قدام وجهه وروحه القدوس ال يرت       
١١ ، ١٠. (   

كانت العادة ىف قدمي األزمان أن تصلَّى صلوات السجدة وهم          
 ويقال أن السبب ىف اختاذ السجود عند قراءا كما هو           وقوف،

متبع اآلن يرجع إىل ما حدث مرة من أنه بينمـا كـان األب              
مكاريوس البطريرك األنطاكى يتلو الطلبـات إذ هبـت ريـح           

ما حدث ىف علية صهيون ىف يوم عيد اخلمسني         صرصر عاتية ك  
فَخر املصلون ساجدين من الرعب وطلباً للرمحة فهدأت الريح مث          
قاموا ليكملوا الصالة وقوفاً فهبت الريح ثانية فسجدوا فهدأت         
مث عادوا للوقوف فعادت فسجدوا فهدأت فعلموا أن مشيئة اهللا          

  .وخشوعتريد أن تؤدى هذه الصلوات ىف حالة سجود 
ومن ذلك احلني تمارس هذه العادة إىل يومنا هذا وال خيفـى            



 }١١{

أن هذه األمور ظاهرة ىف الكتاب املقدس إذ كان كلما حل اهللا            
تعاىل ىف مكان ب الرياح العاصفة وقد حدث ذلـك مـرات            

 الشريعة،عديدة نكتفى بذكر ظهور اهللا ملوسى النىب عند إعطاءه          
ظهور نار عظيمة اضطرم ـا      إذ كان من عالمات حضور اهللا       

 كانـت   .األتوناجلبل إىل كبد السماء ودخان كثيف كدخان        
النار والدخان والسحاب والرعود والربوق واهتـزازات اجلبـل         

  ). ١٩خروج  ( .اهللاعالمات طبيعية تربهن على حضور 
تقسم السجدة إىل ثالث صلوات تسمى سجدات على اسم         

ىل باللحن الفراحيى والثانية     تصلى السجدة األو   .القدوسالثالوث  
والثالثة باللحن السنوى وذلك كنوع من التدرج من الفراحيـى          

 وهلذه الـصلوات    .الرسلطوال اخلماسني إىل السنوى ىف صوم       
فصول معينة من العهدين القدمي واجلديد رتبت الكنيسة قراءـا          

  .ممارستهاوقت 
 تقـرأ ىف    ورتبت الكنيسة هذه الفصول النبوية واإلجنيلية الىت      

 .أجلـه صالة السجدة ملالءمتها للغرض الـذى يحتفـل مـن      
فالفصول النبوية تتضمن إعطاء موسى الشريعة على اجلبل وتعليم         
قومه بأن حيفظوها ويعملوا ا لينالوا بركـة اهللا املوعـود ـا             
للمطيعني وحافظى الوصية وأن يعلِّموها ألوالدهم لكى يتعلموا        

ه بعمل الفصح ىف شهر أبيـب تـذكاراً         أن يتقوا الرب مث وصيت    
  .مصرخلروجهم من أرض 

  :النبواتوغرض الكنيسة من قراءة هذه 

 }١٢{

 لتعليم بنيها أن النعمة قد أُعلنت بالناموس والناموس قـد           :أوالً
الناموس مبوسى أُعطى أما النعمة     ( أُكِمل بواسطة النعمة    

 وكما أنـه    ١٧ :١يو   )واحلق فبيسوع املسيح صارا     
ص الشعب اإلسرائيلى ىف يوم اخلمسني بعـد        ألجل خال 

تقدمة ذبيحة اخلروف قد أُعِطى الناموس على جبل سيناء         
هكذا بعد آالم الرب اخلالصية قد انسكب الروح القدس         
على التالميذ األطهار وعلى الـشعب املـؤمن ىف يـوم           
اخلمسني من قيامته حىت يعلَم الشعب أن الناموس القدمي         

ة اإلجنيل وأن الناموس اجلديد قد تأيـد        كان معداً خلدم  
  .القدس الذى به تثبت القدمي أيضاًوتثبت بواسطة الروح 

 لتذكريهم بأن موسى بعد أن أخذ الشريعة أنذر قومه ـا            :ثانياً
وعلمهم إياها وأمرهم حبفظها وكذلك الرسل بعـد أن         
أخذوا الروح القدس الذى جددهم وجدد فيهم معرفـة         

 بشرونا ا وعلمونا حقـائق اإلميـان        األسرار اجلديدة 
وأمرونا أن نعبد اإلله احملسن ذا الطبيعة األزلية البـسيطة          
املثلثة األقانيم وإننا إذ استضأنا بتعاليمهم فلنسجد لآلب        
واالبن والروح القدس مبتهلني إليه أن يقـدس قلوبنـا          

  .وأرواحناويطهر أجسادنا 
 باملواهـب الـىت      فرتبت لتذكري املؤمنني   فصول البولس أما  

وزعها اهللا على كنيسته ىف مثل هذا اليوم وأن هـذه املواهـب             
توزعت بني املؤمنني مثل توزيع أعضاء اجلسد الىت تعمل خلـري           
بعضها فاألعضاء كثرية ولكن اجلسد واحد وهكـذا احلـال ىف        

يسة الىت هى جسد املسيح فإن املواهب الروحية فيها متنوعة          الكن



 }١٣{

ولكن الروح واحد وأن غاية هذه املواهب هى بنيان الكنيـسة           
والواجب على كل عضو أن يستعمل موهبته اخلاصة به د اهللا           

لـيكن كـل    (  كما قال معلمنا بطرس الرسول       .كنيستهوخري  
ـ          ضاً كـوكالء   واحد حيسب ما أخذ موهبة خيدم ا بعضهم بع

  ). ١٠ :٤بط ١) ( صاحلني على نعمة اهللا املتنوعة 
 فألا نبوة بالربكات الىت تتمتع ا الكنيسة وحث         املزامريأما  

  .عليهاعلى محد اهللا وشكره 
 فألا باإلمجال تتضمن صالة املسيح إىل       فصول األناجيل أما  

اآلب من أجل حفظ تالميذه وتقديـسهم ومتجيـدهم وكـل           
وتعليمـه الـسامرية     ) ١٧راجع يو   ( معه ىف السماء    املؤمنني  

 عنها  واالستعاضةبإبطال تقدمي الذبائح ىف عهد الشريعة اإلجنيلية        
بالذبائح الروحية والعبادة القلبية املقترنة باإلميان والرجاء واحملبة         
الىت جيب أن تقدم هللا من مجيع األمم بالروح واحلق ألن اهللا روح             

   فبـالروح واحلـق ينبغـى أن يـسجدوا         والذين يسجدون له  
  ). ٢٥ - ٢٠ ٤يو ( 

  :هناهذه هى السجدة وتلك معانيها ونالحظ 
 حتتفل الكنيسة مبمارسة صالة السجدة ىف عصارى يـوم          :أوالً

األحد مع أن الروح القدس حل على الرسل صـباحاً ىف           
وذلك ألا ىف الـصباح      ) ١٥ : ٢أع  ( الساعة الثالثة   

 وعيد العنـصرة  )األحد (  األسبوعى حتتفل بقداس العيد 
وألن اهللا قد أمر شعبه قدمياً بعمل الفصح حنـو          . ضمناً  

تـث  ( غروب الشمس أى ىف ميعاد خروجهم من مصر         
 }١٤{

 وكما قيل ىف التقليد اليهودى أنه ىف اخلمسني         ). ٦ :١٦
 فهكـذا رتبـت     .ملوسىبعد الفصح أعطى اهللا الشريعة      

رة إىل أن يـسوع     الكنيسة عمل السجدة ىف العصر إشا     
  فصحنا الذى ذبح ىف مثل هذا الوقت الـساعة التاسـعة          

أى الوقت الذى كـان يـذبح فيـه       ) ٤٦ :٢٧مت  ( 
إذ ارتفـع بـيمني اهللا      ( خروف الفصح هو نفسه الذى      

وأخذ موعد الروح القدس ، إذ سكبه على تالميـذه ىف           
   .٣٣ : ٢أع ) اخلمسني من قيامته 

الة مصحوبة بالبخور وذلك إشارة      تقدم الكنيسة هذه الص    :ثانياً
  .العامل ىف كيةزال رائحة الروح القدس انتشارإىل 

 عمل الرمحة مع األحياء أو الصدقة على الفقراء من أجـل            :ثالثاً
املوتى ىف هذا اليوم وذلك ليس كما يتوهم بعضهم بـأن           
أرواح املؤمنني تسرح ومترح ىف اخلمسني مث تـسجن ىف          

 كال فإن هذا وهم بل خرافـة        .اعليههذا اليوم فيترحم    
 والرمحة واجبـة ىف     - وإمنا ألا أيام رفاع      .نبذهاجيب  

 أوجبت الكنيسة على بنيها أن يكثروا مـن         -كل وقت   
الرمحة ىف أوقات معلومة وهى الىت يكون فيها الفقـراء          
أحوج إىل الصدقة وأكثر لزوماً مثل أيام املواسم واألعياد         

  .فاعروال
 مع األحياء من أجل الراقدين أمـرت بـه          هذا وعمل الرمحة  

ومن إحسانه إىل سـليمان       إىل قول الرب نفسه    استناداًالكنيسة  
 ١٣ و ٢١ ١١مـل   ١( ورحبعام وأورشليم من أجل داود عبده       

وقد فهم آباء الكنيسة هذه احلقيقة كما فهمها رجـال           ) ٣٢و



 }١٥{

العهد القدمي فإن داود صنع مع مفيبوشت معروفاً وإحساناً مـن           
كما أنه بارك أهـل      ) ٧،  ٣،  ١ : ٩صم  ٢(  ل يوناثان أبيه  أج

وبوعز  ) ٦ و ٥ : ٢صم  ٢( يبيش وجلعاد لدفنهم شاول وابنه      
   ) .٢٠ : ٢را ( مل يترك املعروف مع األحياء من أجل املوتى 

وال يفوتىن أن أسدى الشكر اجلزيل والتقدير الكبري حلـضرة          
سقف ورئيس ديـر     أ صاحب النيافة احلرب اجلليل األنبا متاؤس     

السريان العامر على تشجيعه لضعفى إلخراج هذا الكتـاب إىل          
النور كما أشكره على تفضله مبراجعة هذا الكتاب وكتابة كلمة          

 كما أشكر مجيع الذين سامهوا ىف إخراج هذا الكتـاب           .التقدمي
  .مساوياًالرب يعوضهم أجراً صاحلاً 

حلق أن يرافق   أسأل روح اهللا القدوس الذى يرشدنا إىل كل ا        
كلمات هذا الكتاب ليصري بركة لكل من يقرأه ويـصلى بـه            
بشفاعة والدة اإلله القديسة الطاهرة مرمي وبصلوات قداسة البابا         

 الثالث وشريكه ىف اخلدمة الرسـولية أبينـا         شنودةاملعظم األنبا   
  .العامراألنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان  األسقف املكرم

  .آمنيوكرامة من اآلن وإىل األبد وإلهلنا كل جمد 
@ @aÕÜa@kèa‹Ü˜á  
@ @ôäbî‹Üa@‘‹i 

 }١٦{

@òþ–@kïm‹mò‡vÜa@ @
تصلَّى السجدتان األوىل والثانية باخلورس الثاىن أى موضـع         
البصخة وتصلَّى السجدة الثالثة باخلورس األول ويهيئون أوعيـة         
فخار وميلؤا مجر نار ويضعون فيها البخور رمحة علـى أرواح           

  .الراقدين
حيضر الشعب إىل البيعة وقت الـساعة التاسـعة ويبـدأون           

والـستار  (  الساعة السادسة والتاسعة والغروب والنوم    بصلوات  
 Nieqnoc  throu ١١٦مث يرتلـون املزمـور   ) ىف األديرة 

 باألبـصلمودية   ٨١بلحنه املعروف وبعده يقال اهلوس الرابع ص      
  .السنوية مث تقال هذه اإلبصالية اآلدام

أسبحك يـارب   
بالرمحة والـسالمة   
ألنــك أنــت هــو 
ــروح  ــص ال املخل

  .املعزى
 فهمـي أعـني   كل  

تنطــق بعجائبـــك 
ألنك صنعت خالصـاً    

  )الروح(
ــشر  ــنس الب ج
ــك   ــسبح قيامت ت

Aina\wc  nak  P_  >  
'en  ounai  nem  oumeq-
mhi  >  je  `nqok  pe  
pirefcw;  >  pipn?a?  
`mparaklhton  . 

Bal  niben  `nte  
paka;  >  eu`ecaji  'en  
nek̀]vhri  >  ouo\  ak`iri  
`noucw;  >  ( pipn?a? ) 

Genoc  `nnirwmi  >  
eu\wc  `etek̀anactacic  



 }١٧{

وصعودك إىل السموات   
  )الروح(

داود ملك أورشليم   
ــه  ــذا أن ــال هك ق

ركب على الـشاروبيم    
  )الروح(

هللوا للرب أيتـها    
الرئاسات والـسلطات   

 والـسيادات   والكراسي
  )الروح(

>  `èp]wi   `enivhoùi  >   
( pipn?a? ) 

Da?d?  `pouro  `nIlh?m?  >  
`mpairh;  afjw  `mmoc  >  
afwlf  `ejen  ni-
xeroubim  >  ( pipn?a? ) 

È]lhloùi  `mP_  >  
ni`arxh  nem  nie[ouci`a  >  
ni`qronoc  nimet_  >               ( 
pipn?a? )@

نعم حقاً صـعد   
ــسموات إىل الــ
ــبياً  وســـىب سـ

  )الروح(
ــضاً   ــن أي وحن
نسبحك ونباركـك   
 ونــسجد لــك 

  )الروح(
هللوا للرب اإللـه    
ــة ــاحلق والرمحـ  بـ

ألنه صعد إىل الـسماء     
  )الروح(

يوحنا الناطق باإلهليات   

Zeontoc  af]enaf  >  
`èp]wi  `enivhoùi  >  
aferxmalwteuin  >   
( pipn?a? ) 

`~Hdeoc `anon  ten\wc >  
teǹcmou  `erok  >  ouo\  
tenouw]t   `mmok  >   
( pipn?a? ) 

Qelhl  `eP_  v;  >  'en  
oumeqmhi  nem  ounai  >  
je  af]enaf  `èp]wi  
`ètve  >  ( pipn?a? ) 

Iwa?  piq`eologoc  >  'en  
 }١٨{

قال ىف إجنيله إىن رأيت     
  )الروح(املسيح 

وأيضاً أعلمنا بطرس   
من فمـه أنـه صـعد      
ــسموات إىل الـــ

  )وحالر(

pefeuaggelion  >  je  
ainau  `ePxc?  >  ( pipn?a? ) 

Ke  palin  Petroc  >  
aftamon  'en  rwf  >  
af]enaf   `èoranoc  >   
( pipn?a? ) 

لوقا الطبيب كتـب    
ىف األعمال أن هذا هو     

  )الروح(يسوع 
الناظر اإللـه   مرقس  

أظهر مثاله قـائالً أنـه      
جلس عن ميـني أبيـه      

  )الروح(
كــل القــوات  
ــرت   ــسماوية خ ال
ــه   ــجدت لـ وسـ
ــسماويون  الـــ

  )الروح(واألرضيون 
تباركــت أيهــا 
امللك ىف خليقتك يا    
ذا السلطان والغلبـة    

  )الروح(

Loukac  pichini  >  
af`c'ai  'en  ni`pra[ic  >  
je  vai  pe  Ihc?  >  ( pipn?a? )

Markoc  piqe`orimoc  >  
afouwn\  `mpef`cmot  >  
af\emci  caou`inam  
`mpefiwt  >  ( pipn?a? ) 

Nijom  throu  `nte  
nivhoùi  >  au\itou  
`è'rhi  afouw]t  `mmof  >  
na  nivhou`i  nem  na  
`pka\i  >  ( pipn?a? ) 

{̀cmarwout  piouro  >  
'en  tek̀kthcic  >  va  
`per]i]i  nem   pi`sro  >   
( pipn?a? ) 
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لك اد والـشكر    
ــى  ــا احلقيقـ  أيهـ

ألنك أرسلت نعمتـك    
  )الروح(

Oùwou  nak  nem  
ou]ep̀\mot  >  `wpi`alh-
qinoc  >  je  akouorp  
`mpek`\mot  >  ( pipn?a? ) 

 الروح املعـزى  
ــار ــل نـ  ىف مثـ

ــة صــهيون   علي
  )الروح(

كل أمساء القبائـل    
ولغـــات األلـــسن

من قبل قوة الثـالوث     
  )الروح(

ــول ــوا ق امسع
يوئيل النىب عن هـذا     
اليــوم املبــارك 

  )الروح(
ىف آخر األيـام    
أســـكب مـــن
روحى علـى كـل    
 جــسد خلقتــه 

  )الروح(
ــة  ــل برك ك

Pipn?a?  `mparaklhton  
>  `m̀vrh;  `noùxrwm  >  
'en  ;ba\mi  `nte  Ciwn  >  
( pipn?a? ) 

Ran  niben  `nnivulh  >  
nem  niacpi  `nlac  >  
\iten  `tjom   ;`triac  >   
( pipn?a? ) 

Cwtem  `ep̀caji  >  
Iwhl  pi`provhthc  >  
`ejen  pai`e\oou  et`c-
marwout  >  ( pipn?a? ) 

~T'a`e  `nte  ni`e\oou  > 
;najw]  `ebol  'en  
papn?a?  >  `ejen  car[  
niben   `etaiqami`wou  >   
( pipn?a? ) 

Umnologi`a  niben  
 }٢٠{

ــلها ــسبيح نرس وت
ــع  ــك مـ إليـ
داود الـــــنىب

  )الروح(

`n`cmou  >  tenouwrp  
`mmwou  \arok  >  nem  
Dad ?  pi`provhthc  >   
( pipn?a? ) 

اهللا اجلــــالس
ــشاروبيم ــى ال عل
ظهر أمـام أفـرام     
وبنيــامني ومنــسى 

  )الروح(
ــدوس  ــدوس ق ق
قــدوس أيهــا امللــك 
السماوى مع روحـك    

  )الروح(القدوس 
يــا خملــص العــامل 
ومعطى احلياة تعاىل وحل    

  )الروح(فينا 
تأىن على أيها الوحيد    
اجلنس ألىن أخطأت إليك    

  )الروح(

V;  vhet\emci  >  
\ijen  nixeroubim  >  
`mpèmqo  `nEvreem  nem  
Beniamin  nem  Menacce  
>  ( pipn?a? ) 

~Xouab  `xouab  `xouab 
>  `pouro  `n`epouranion  >  
nem pekpn?a eq?u? > 
(pipn?a) 

Ywthr  `mpikocmoc  >  
`vref;  `m̀pwn'  >  `amou  
]wpi  `n'hten  >  ( pipn?a? )

Woùn\ht  `ejwi  >  `w  
pimonogenhc  >  je  
aiernobi  `erok  >  ( pipn?a? ) 

  ;Aikw مث تقال إبصالية آدام على ثيئوطوكية يوم األحد
`ncwk مث تقال ثيئوطوكيـة     من األبصلمودية السنوية     ٩٥ص
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 مث يقـال  ١٠١ من األبصلمودية الـسنوية ص يوم األحد كاملة 
  . باألبصلمودية السنوية١٤٢ختام الثيئوطوكيات اآلدام ص

@òþ—Üa@æèbÙÜa@öõ‡njî@âqþ÷bÔZ@ @

ب  يا اهللا اآل   ارمحنا
ضابط الكل أيها الثالوث    

ــدوس  ــاالقـ  ارمحنـ
أيها الرب إله القـوات     

ألنه ليس لنـا     كن معنا 
ىف شــدائدنا  معــني
  .سواكوضيقاتنا 

` Elehcon `hmac `o Qeoc `o 
Pathr `o Pantokratwr pan-
`agi`a `triac `ele`hcon `hmac >  
P_ V; `nte nijom  ]wpi 
neman > je  `mmon  `ntan  
`noubòhqoc 'en nen`qliyic 
nem nen\oj\ej   `ebhl    `erok   .

@paíáÜa@ôÐ@õ‰Üa@bäbic@çíÜíÕî@âqNNN  
  ثم يقول الكاهن

 lhl{  `  صل
  يقول الشماس

Epi `proceuxh    `ctaqhte~  للصالة قفوا
  يقول الكاهن

@Irhnh      paci  `  السالم للكل
  يقول الشعب

@Ke   tw   pn?a?ti    cou ولروحك أيضاً
  }يقول الكاهن صالة الشكر{
فلنشكر صانع  
اخلريات الرحوم اهللا   

Maren]ep  `\mot  `n-
totf  `mpireferpeqnanef  

 }٢٢{

ــا  ــا وإهلن ــا ربن أب
ــسوع  ــصنا ي وخمل

  .املسيح
ــه ســترنا  ألن
ــا  ــا وحفظن وأعانن
ــه ــا إليـ  وقبلنـ
وشــفق علينــا  
وعضدنا وأتى بنا إىل    

  .هذه الساعة
ــضاً  ــو أي ه
فلنسأله أن حيفظنـا    
ــوم   ــذا الي ىف ه
املقـدس وكل أيام   
حياتنا بكل سـالمة    
ضابط الكل الـرب    

  .إهلنا

ouo\  `nnaht  > V;  `viwt 
`mPen_   ouo\   pennou; 
ouo\  Pencw?r?  Ihc?    Pxc?   . 

Je afer`ckeepazin   `e-
jwn   > aferbòhqin  `eron  >  
af̀are\  `eron  af]opten  
`erof  >  af;`aco  `eron  >  af;-
toten  afenten  ]a  `e`\rhi   
`etai  ounouqai   . 

` Nqof  on   maren ;\o  
`erof  \opwc  `ntef̀are\  
`eron  'en  pai  `e\oou   eq?u?  
vai   nem ni`e\oou  throu  
`nte  penwn'  'en  \irhnh  
niben > `nje pipantok-
ratwr  P_  pennou; .@

  يقول الشماس
@Proceu[acqe  `  صلوا

  يقول الشعب
@Kuri`e    `ele`hcon  ارحميارب 

  يقول الكاهن
-Vnhb   P_   V;   pi `أيها السيد الرب   
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اإلله ضابط الكـل    
 وخملصنا  أبو ربنا وإهلنا  

  .املسيحيسوع 
نشكرك علـى   
كل حال ومن أجل    
كل حال وىف كـل     

  .حال
ألنك سـترتنا   
وأعنتنــا وحفظتنــا 
ــك   ــا إلي وقبلتن
ــا  ــفقت علين وش
وعضدتنا وأتيت بنا   

  .الساعة هذه إىل

pantokratwr  > `viwt `m-
Pen_   ouo\   pennou; 
ouo\    Pencw?r?     Ihc?   Pxc? 

Ten]ep̀\mot   `ntotk    
kata   \wb   niben   nem  
eqbe     \wb   niben   nem     'en    
\wb   niben . 

Je   aker`ckeepazin   
`ejwn   akerbo`hqin  `eron  >  
ak`are\  `eron  ak]opten  
`erok ak;`aco `eron > ak-
;toten  akenten  ]a  `e-
`\rhi   `etai  ounouqai .@

  يقول الشماس
أطلبوا لكـى
يرمحنا اهللا ويتـرأف    
ــسمعنا ــا وي علين
ــل   ــا ويقب ويعينن
سؤاالت وطلبـات   
ــهم   ــسيه من قدي
بالصالح عنا ىف كل    
حني ويغفـر لنـا

Twb\  \ina  `nte  V;  
nai  nan  >  `ntef]en\ht  
'aron  >  `ntefcwtem   `eron   
`ntef  erbòhqin  `eron  `ntef-
si`nni;\o nem  nitwb\   `nte  
nheq?u?   `ntaf   `ntotou   `e-
`\rhi  ejwn  `epi`agaqon  `n-
chou  niben   `ntefxa  nen-

 }٢٤{

@  .nobi    nan     `ebol  .خطايانا 
  الشعبيقول 

@Kuri`e    `ele`hcon  ارحميارب 
  يقول الكاهن

من أجل هـذا    
نسأل ونطلب مـن    
صالحك يا حمـب    

 أن  امنحنـا البشر  
نكمل هذا اليـوم    
املقدس وكل أيـام    
حياتنا بكل سـالمة    

  .خوفكمع 
 كــل حــسد
 وكـــل جتربـــة
وكل فعل الشيطان   
ومؤامـرة النـاس   
ــام  ــرار وقي  األش
ــيني  ــداء اخلف األع

  .والظاهرين

Eqbe  vai  ten;\o  
ouo\  tentwb\  `ntek-
met̀agaqoc    pimairwmi  >  
mhic  nan  eqrenjwk  `ebol  
`mpai  ke  `e\oou eq?u?  vai  >  
nem  nìe\oou  throu  `nte  
penwn'  >  'en  \irhnh  
niben  nem  tek\o; . 

` Vqonoc  niben  >  pirac-
moc niben   `energi`a   niben   
`nte  `pcatanac  >  `pcosni  
`nte   \anrwmi  eu\wou  >  
nem  `ptwnf  `e`p]wi   `nte 
\anjaji   nhet\hp  nem  
nheqouwn\  ̀ebol .  @

  :ن رأسه إىل الشرق ويرشم ذاته مبثال الصليب قائالهيطامن الكا
@Alituo    `ebol    \aron  نزعها عناا
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  :الغرب عن ميينه ويرشم الشعب قائال  ثم يلتفت إىل
ســائر وعــن 

  شعبك
وعن موضعك  

  املقدس هذا

Nem   `ebol  \a  peklaoc  
thrf 

Nem   `ebol  \a  pai  ma  
`eqouab     `ntak vai@

ثم يكمل بقية الصالة قائال  
وأما الصاحلات  

 فارزقنـا والنافعات  
إياها ألنك أنت الذى    
أعطيتنا الـسلطان أن    
ندوس على احليـات    
والعقارب وعلى كل   

  .العدوقوة 
تدخلنا ىف   وال

مـن  جتربة لكن جننا    
  .الشرير

ــة  بالنعمــ
ــة  ــات وحمب والرأف

 البنكالبشر اللواتى   
الوحيد ربنا وإهلنـا    

ــصنا ــسوعوخمل  ي

Nh  de  eqnaneu  nem  
nh̀eternofri   ca\ni  `m-
mwou  nan  >  je  `nqok  pe  
`etak;   `mpier]i]i  nan  >  
`e\wmi  `ejen  ni\of   nem  
nìslh  >    nem    `ejen   ;jom  
thrc  `nte  pijaji  . 

Ouo\ `mperenten `e-
'oun `epiracmoc alla  na-
\men  `ebol  \a  pipet\wou

"en  pi`\mot  nem  
nimet]en\ht  nem  ;met-
mairwmi  `nte pekmono-
genhc  `n]hri  Pen_  >  
ouo\  Pennou;  ouo\  

 }٢٦{

  .املسيح
ــذى  ــذا ال ه
ــه اــد  مــن قبل
ــز  ــة والع والكرام
والسجود تليق بك   
معه مـع الـروح     
ــىي   ــدس احمل الق

  .املساوى لك 
اآلن وكل أوان   
وإىل دهر الداهرين   

  .كلها آمني

Pencw?r?  Ihc?  Pxc? . 
Vai  `ete `ebol  \itotf  

`ere  pi`wou  nem  pitai`o  nem  
pi`ama\i  nem  ;`prockunh-
cic  >  er`prepi  nak  nemaf  >  
nem  Pipn?a?  eq?u? `nref-
tan'o  ouo\  `ǹomooucioc  
nemak . 

:nou  nem  `nchou  
niben  nem  ]a  `ene\  `nte  
nìene\  throu  `amhn .@

   وبعد ذلك يرتل الشمامسة أرباع الناقوس
 المسيح إلهنـا
ــين  ــن ب ــام م ق
األموات وصـعد   
إلى السماء وأرسل   

  .المعزىلنا 
السالم لصعوده  
لما صـعد إلـى     
السماء وأرسل لنا   
ــزى روح المعـ

Apxc Pennou; twnf  
`ebol  'en  nheqmwout  >  
ouo\  af]enaf  `èp]wi  
`enivhoùi  >  afouwrp  
nan  `mpiparaklhton  . 

Xere  tefanalumyic  
>  `etaf]enaf  `èp]wi  
`enivhoùi  >  afouwrp  
nan  `mpiparaklhton  >  



 }٢٧{

  .الحق
الروح المعـزى   
نزل مـن الـسماء     
انبسط علـى كـل     
واحد فواحد فنطقوا   

  .ثيرةكبألسنة 

Pipn?a?  `nte  ;meqmhi  . 
Pipn?a?  `mparaklhton  

>  `taf`i  `epecht  `ebol  'en  
`tve  >  afvwr]  `ejen  
`vouai  `vouai >  aucaji  
'en  \anmh]  ̀nlac  .@

  ثم تقال هذه األرباع
مرمي  السالم لك يا  

احلمامة احلسنة الـىت    
  .الكلمةولدت لنا اهللا 

السالم لك يا مرمي    
سالم مقدس الـسالم    
 .لك يا مرمي أم القدوس

م مليخائيل  السال
رئيس املالئكة العظـيم    
السالم لغربيال املبشر   

  .املختار

السالم للشاروبيم  
السالم للـسارافيم   
ــع ــسالم جلمي ال

Xere  ne  Mari`a  >   ;-
`srompi    eqnecwc > qhetac-
mici    nan   >   `mV;   pilogoc

Xere   ne   Mari`a   >   'en  
ouxere   efouab  >  xere      ne  
Mari`a  >  `qmau      `mvh eq?u?    .

Xere    Mixahl  >  pi-
ni];  `narxh  aggeloc  >  
xere  Gabpihl  >  picwtp  
`mpifai]ennoufi  . 

Xere   Nixeroubim  >  
xere  Niceravim  >              xere  
nitagma  thpou  >  `ǹepou-

 }٢٨{

  .السمائيةالطغمات 

السالم ليوحنا  
ــيم  ــسابق العظ ال
ــاهن  ــسالم للك ال

   .عمانوئيلنسيب 

ranion  . 
Xere  Iwa?  >  pini];  

`m`prodromoc > xere  pi-
ouhb  >  `pcuggenhc  `n-
Emmanouhl  .@

السالم لسادتى  
اآلباء الرسل السالم   
لتالميذ ربنا يسوع   

  .املسيح

السالم لك أيهـا    
 الــشهيد الــسالم 

السالم للرسول  لإلجنيلى  
  .اإلله ناظر مرقس

السالم لك أيها الشهيد    

الــسالم للــشجاع البطــل 

 السالم لالبس اجلهاد سيدى   

  .جؤرجيوسامللك 

السالم ألبينـا   
أنطونيوس مـصباح   

 بيناالسالم أل الرهبنة  

Xere    na_   `nio;   >   `n-
apoctoloc  >  xere   nima-
qhthc  >   `nte  Pen_   Ihc?    
Pxc?  . 

Xere  nak  `w  pi=  >  
xere  pieuaggelicthc  >  
xere  pi`apoctoloc  >  
Markoc   piqe`wrimoc . 

Xere  nak  `w      pi=    >    
xere    piswij     `ngenneoc    >   
xere   piaqlovoroc     >   pa-
_       `pouro     Gewrgioc   . 

Xere  peniwt   Antw-
nioc   >   pi'hbc  `nte  ;met-
monaxoc   >   xere   peniwt  
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أنبا بـوال حبيـب     
  .املسيح

طوباك باحلقيقة  
 يا أبانا القديس أنبا   

ــب ( .... )  حبيـ
  .املسيح

يسوع املسيح  
هو هو أمساً واليوم    

 بـأقنوم   .األبدوإىل  
واحد نـسجد لـه     

  .ومنجده

abba  Paule  >  pimenrit  
`nte  Pxc?  . 

` Wouniatk  'en  ou-
meqmhi   >   peniwt  eq?u? `n-
dikeoc  >  abba .  .  . .  pimenrit   
`nte   Px/c/  . 

Ihc?  Pxc?  `ncaf  nem  
voou  `nqof  `nqof  pe  nem  
]a`ene\  >  'en  ou\upoc-
tacic  `nouwt  >  tenou-
w]t  ̀mmof  ten;`wou  naf 

ملك السالم يا
أعطنا سالمك قـرر   

 واغفـر لنا سالمك   
  .خطايانالنا 

فرق أعـداء   
الكنيسة وحـصنها   
 فال تتزعزع إىل األبد

ــل  عمانوئيـ
إهلنـا ىف وسـطنا    
اآلن مبجد أبيه الصاحل

` Pouro  `nte  ;\irhnh  
moi > moi nan  `ntek\irhnh>    
cemninan  `ntek\irhnh  >  
xa  nennobi  nan  `ebol  . 

Jwr  `ebol  `nnijaji  >  
`nte ;ek`klhci`a  >  `ari  cobt  
`eroc  `nneckim  ]a  `ene\  . 

Emmanouhl Pennou;> 
'en  tenmh;  ;nou  >  'en  
`p̀wou  `nte  Pefiwt  >  nem  

 }٣٠{

  .والروح القدس

ليباركنا كلنـا   
ــا   ــر قلوبن ويطه

ــش ــراض وي فى أم
  .وأجسادنانفوسنا 

نسجد لك أيها   
أبيك الـصاحل   املسيح مع   

ــدس ــروح الق ــكوال   ألن
  . وخلصتنااعتمدت

Pipn?a?  eq?u?  . 
~Ntef `cmou `eron thren >  

`nteftoubo  `nnen\ht  >  
`nteftalso `nni]wni  >  `nte  
nenyuxh  nem  nencwma  . 

Tenouw]t  `mmok  `w  
Pxc?  >  nem  Pekiwt  `n-
`agaqoc  >  nem  Pipn?a?  eq?u?  >  
je  `aksiwmc  akcw;  `mmon  

  } وفى وجود اآلب البطريرك يقال قبل اخلتام {
بن  ا نسألك يا 

 حتفظ حيـاة  اهللا أن   
ــا ــا الباب  بطريركن

رئـيس  (....) أنبا  
الكهنة ثبتـه علـى     

  .كرسيه

Ten;\o   `erok  `w  U c/ 
Qc/ >   eqrek`are\  `e  `pwn'   
`mpenpatriarxhc  >  papa  
abba ( . . . . . )  piarxh   `ereuc   >   
matajrof   \ijen   pef-
`qronoc  . @

  } وفى حضور أحد املطار�ة أو األساقفة يقال {
ــريكه ىف  وش
اخلدمة أبانا القديس   

( .... ) البار أنبـا    

Nem pefke`]vhr  `nlitour-
goc  peniwt eq?u? `ndikeoc    
abba  ( . . . . . )   pimhtrpolithc 



 }٣١{

) األسقف  ( املطران  
  .كرسيهثبته على 

Hpi`epickopocI     matajrof  
\ijen   pef`qronoc  .  

وفى أثناء ذلك يضع الكاهن مخس أيادٍ خبور فى امرة وقبل 
وضع اليد اخلامسة يتوجه الكاهن حيث الوعاء الفخار املعد 

  :ويقول) ١(لوضع البخور رمحة عن األموات ويضع به اليد اخلامسة
القـــــــدوس اآلب جمـــــــداً وإكرامـــــــاً إكرامـــــــاً وجمـــــــداً للثـــــــالوث 

واالبــــــــــن والــــــــــروح القــــــــــدس نياحــــــــــاً وبــــــــــرودة ألنفــــــــــس عبيــــــــــدك       
 .اآلن منـذ البـدء وإىل   األرثوذكـسي الذين رقدوا ىف اإلميـان      

يــــــارب نــــــيحهم مجيعــــــاً ىف أحــــــضان آبائنــــــا القديــــــسني إبــــــراهيم     
ردوس النعــــــــــــــــــــــيم ىف أورشــــــــــــــــــــــليم وإســــــــــــــــــــــحق ويعقــــــــــــــــــــــوب ىف فــــــــــــــــــــــ 

  .واعطنا معهم مرياثاً ونصيباً ىف نور قديسيك. السمائية
  :ويصلى الكاهن سر خبور باكر
                                                           

وذلك بأن مير على . أحبائه الراقدين واحد خبوراً عن وليقدم كل) ١(
املصلني ىف الكنيسة مشاس ومعه طبق به خبور، فيأخذ كل واحد منهم 

مث مير الشماس . ن البخور وخيتار منهم بعض احلباتبضعة حبات م
مرة أخرى حامالً طبق البخور وطبقاً آخر فارغاً يضع املصلون ىف 

خر يضعون بقية البخور  وىف اآلاختيارهالطبق الفارغ البخور الذى مت 
دون أن يضع أية عطايا ىف الطبق من نقود وخالفه ألن تقدمي 

  .البخور ىف الكنيسة جماناً
  .٨ :١٠ مت )جماناً أخذمت جماناً أعطوا ( 

 }٣٢{

 قبــــــــــل إليــــــــــه قــــــــــرابني هابيــــــــــل الــــــــــصديق     الــــــــــذييــــــــــا اهللا 
 اقبــــل .  نــــوح وإبــــراهيم وخبــــور هــــرون وزكريــــا    وذبيحــــة

إليك هذا البخور من أيدينا حنن اخلطاة رائحـة خبـور         
 ألنـــه مبــارك ومملـــوء  .شــعبك غفرانــاً خلطايانـــا مــع بقيـــة   

جمـــــــــــــداً امســـــــــــــك القـــــــــــــدوس أيهـــــــــــــا اآلب واالبـــــــــــــن والـــــــــــــروح  
  .آمنيدس اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين الق

  :يقولونثم يقال املزمور اخلمسون وفى هنايته 
@Do[a  ci    `o  Qeoc       `hmwn  اد إلهلنـــا

 واالبناد لآلب   
والروح القدس اآلن   
وكل أوان وإىل دهر    

ــداهرين   .آمــنيال
  هلليلويا

Do[a    Patri  ke   ~Ui`w   
ke   agi`w       `Pneumati  >    ke   
nun   ke   `a`i   ke     ic   touc   
`e`wnac   twn     `ewnwn    `amhn   
allhloui`a . @

  :ثم يقول رئيس الكهنة هذه النبوة 
  }من سفر التثنية ملوسى النبى  {

  } ٣ - ١ : ٦ و ص٣٣ - ٢٢ : ٥ ص{
إذ . ل الـــــــــــىت قاهلـــــــــــا الـــــــــــرب لكافـــــــــــة مجـــــــــــاعتكم هـــــــــــذه األقـــــــــــوا

 ىف اجلبـــــل مـــــن وســـــط النـــــار وكـــــان ظـــــالم وضـــــباب     خـــــاطبكم



 }٣٣{

وعاصف بصوت عظيم ومل يزد شيئاً وكتبـها علـى لـوحني         
وأنــــتم ملــــا مسعــــتم صــــوته مــــن  . مــــن حجــــارة ودفعهــــا ىل الــــرب 

 تقــــــــدمتم إىلَّ يــــــــا  نــــــــاراً، وكــــــــان اجلبــــــــل يــــــــشتعل  النــــــــار،وســــــــط 
أن هــــــــا هــــــــوذا . رؤســــــــاء القبائــــــــل واملــــــــشايخ وأقبلــــــــتم تقولــــــــون 

ومسعنـــــــــا صـــــــــوته مـــــــــن . جمـــــــــده وعظمتـــــــــهنـــــــــا قـــــــــد أرانـــــــــا الـــــــــرب إهل
وىف هـــذا اليـــوم علمنـــا أن اهللا إذا كلـــم بـــشراً ال   . وســـط النـــار

 واآلن فـــنحن مل منـــت ومل حترقنـــا هـــذه النـــار العظيمـــة    .يعـــيش
فـــــــــإن عــــــــــدنا ومسعنــــــــــا صــــــــــوت الــــــــــرب إهلنــــــــــا مــــــــــرة أخــــــــــرى فإننــــــــــا   

 جـــــسد أو أى مـــــن يـــــسمع صـــــوت الـــــرب اإللــــــه      فـــــأي  .منـــــوت 
 فــــــامِض أنــــــت  .وعــــــاش يــــــتكلم مــــــن وســــــط النــــــار مثلنــــــا   احلــــــي

وامســــــع كــــــالم الــــــرب اإللــــــه وكــــــل مــــــا يقولــــــه لــــــك الــــــرب إهلنــــــا         
 يـــــــــتكلم بـــــــــه الـــــــــرب إهلنـــــــــا فنـــــــــسمع    شـــــــــيءفأنـــــــــت كلمنـــــــــا بكـــــــــل   

 قلتمــوه الــذي فــسمع الــرب اإللــه صــوت كالمكــم   .ونعمــل
ىل، فقـــــال ىل الـــــرب قـــــد مسعـــــت صـــــوت كـــــالم هـــــذا الـــــشعب      

 مــن ذا .مــستقيم تكلمــوا بــه عــىن ومجيــع مــا تكلمــوا بــه   الــذي
 جيعل عقلهم هكذا فيهم حـىت يتقـوىن وحيفظـوا مجيـع        الذى

 .األبـــــدوصـــــاياى كـــــل األيـــــام فيكـــــون هلـــــم اخلـــــري ولبنـــــيهم إىل    

 }٣٤{

فــــــامِض أنــــــت وقــــــل هلــــــم ارجعــــــوا أنــــــتم إىل مــــــساكنكم وقــــــف   
 وحقــــــــوقي ووصــــــــاياي أوامــــــــري ألعلمــــــــك معــــــــيأنــــــــت ههنــــــــا 
 فيعملوهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــذلك ىف .إياهــــــــــــــــا  تعلمهـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــيت وأحكــــــــــــــــامي 

 وأنـــت يـــا كـــل    .ومرياثـــاً نـــصيباً  األرض الـــىت أنـــا أعطيهـــا هلـــم    
إســــــــرائيل احفــــــــظ أن تفعــــــــل مــــــــا أعطــــــــاك الــــــــرب إهلــــــــك وكمــــــــا  
أمــــــــــرك الــــــــــرب إهلــــــــــك ال متــــــــــل بــــــــــه مينــــــــــة وال يــــــــــسرة عــــــــــن مجيــــــــــع    
الطريق الىت أمرك ا الرب إهلك بل كما سـلم لـك الـرب            
إهلــك أســلك فيــه لريحيــك وحيــسن إليــك ويوجــدك ىف اخلــري     

 وهــــذه هــــى  .هــــاترثووتــــصري أيامــــاً كــــثرية علــــى األرض الــــىت   
األوامـــر والوصــــايا واحلقـــوق واألحكــــام الـــىت أمــــر ـــا الــــرب     

 ســـلمها ىل ألعلمكـــم إياهـــا لتعملوهـــا كـــذلك ىف الـــيتإهلكــم  
 تتقـــــــوا الـــــــرب إهلكـــــــم لكـــــــي تـــــــدخلوا لترثوهـــــــا الـــــــيتاألرض 

وحتفظــوا مجيــع حقوقــه ووصــاياه الــىت أنــا أوصــيك ــا اليــوم     
طـــــــــول  تلكــــــــي أنــــــــت وبنــــــــوك وبنــــــــو بنيــــــــك كــــــــل أيــــــــام حيــــــــاتكم        

 امسـع يـا إسـرائيل واحفـظ     .كـثرية أعمـاركم وتـصنعون أيامـاً    
هــذه واعمــل ليكــون لــك اخلــري ويكثــرك جــداً كمــا قــال لــك      

  .ولبناًالرب إله آبائك ليعطيك أرضاً تفيض عسالً 



 }٣٥{

‡iÿa@¶g@båg@‘ì‡ÕÜa@tíÜbrÝÜ@a‡ª@ @
سبق وأن ذكرنا ىف مقدمة هذا الكتاب أن الغرض من قـراءة      

 هو ما قـد     اخلمسني،ة السجدة، أى ىف يوم      هذه النبوة ىف صال   
جاء ىف تقليد الربيني ىف التلمود أن موسى النىب استلم الـشريعة            

 .مصرفوق جبل سيناء ىف اليوم اخلمسني خلروج بىن إسرائيل من           
ولذلك ربطت الكنيسة بني عيد اخلمـسني اليهـودى ويـوم           

ح  فإن الرسل بعد أن أخـذوا الـرو        .اجلديداخلمسني ىف العهد    
القدس بشروا ىف مجيع األمم وعلموا حقائق اإلميان وأمرونا مجيعاً        

  .املسيح ربنا يسوع احلقيقيأن نعبد اإلله 
ونالحظ هنا أن اهللا عندما خاطب الشعب من على اجلبـل           
كانوا يسمعون صوته من وسط النار وكان اجلبل يشتعل نـاراً           

عني بنفس   يوم اخلمسني إذ كان الرسل جمتم      يفمتاماً مثلما حدث    
واحدة وصار بغتة صوت كما من هبوب ريح عاصفة ومأل كل           
البيت حيث كانوا جالسني وظهرت هلم ألسنة منقسمة كأا من          

  ). ٣ - ١ :٢أع (  .نار واستقرت على كل واحد منهم
 أعطى الشريعة من سيناء     الذيومن عجيب العناية اإلهلية أن      

ه يعلن لـشعبه    ىف ضباب وظالم وعاصف ىف مثل ذلك اليوم عين        
تعليمه ىف النور وحيل الروح القدس على التالميذ ىف هبوب ريح           

 كتب الشريعة على لوحني من حجارة       الذيوأيضاً أن   . عاصفة
  . كتب شريعته على القلب بإصبع الروح القدسالذيهو نفسه 

وقد طلب الشيوخ والرؤساء من موسى بناء علـى طلـب           
 }٣٦{

فيتقدم وحده إىل جبل    . هللا أن يكون وسيطاً بينهم وبني ا      الشعب
فاستحسن . عة واألحكام منه مث يبلغهم إياها     الرب ويتقبل الشري  

الرب كالمهم ألم اعترفوا بوجود اهللا ومبحبته وقدرته وعظمته         
الىت أظهرها هلم ىف إعالن جمده وإمساعهم صـوته بـني النـار             

وخلوفهم طلبوا أن يكون موسـى      . والدخان والرعود والربوق  
متاماً مثلما حل الروح القـدس علـى        . ني اهللا وبينهم  وسيطاً ب 

كى يتسلموا  التالميذ والرسل ليكونوا هم وسطاء بيننا وبني اهللا ل        
  .الشريعة ويبلغوها لنا

وبعد أن استعرض موسى هذه اللوحات التارخيية ايدة أمام         
الشعب وبعد أن ذكرهم بوصية الرب هلم ىف حوريب بأن يتقوه           

قدم هلـم   . ليكون هلم وألوالدهم خري وراحة    ويعملوا بوصاياه   
موسى أيضاً نصيحته الثمينة لكى يسلكوا كما أمـرهم الـرب           
فيعملوا بشرائعه وينفذوا أحكامه وفرائضه وال حييدوا عنها مييناً         

  .وال يساراً، بل يسريوا ىف الطريق املستقيم إىل األمام
لـذى  فعلينا حنن أيضاً أن نسلك بتدقيق ىف الطريق األمني ا         

رب لكى حنيا احلياة الروحية واحلياة املادية السعيدة مث         لرمسه لنا ا  
  احليــاة األبديــة ايــدة ألن كــالم اهللا هــو روح وحيــاة

   ) .٦٣ : ٦يو ( 
  
  

  :وبعد ذلك يرتل الشمامسة 



 }٣٧{

نسجد لك أيها   
أبيـك  املسيح مـع    

الصاحل والروح القـدس    
ــك ــدت ألن  اعتم

   .ارمحناوخلصتنا 

Tenouw]t   `mmok      `w  
Pxc? nem  pekiwt    `ǹaga-
qoc  nempìpneuma   eq?u?    >   
je aksiwmc akcw;   >    `m-
mon      nai   nan   .  @

  :ويقولوفى أثناء ذلك يضع الكاهن مخس أيادى خبور بالثالثة رشومات 
  } سر خبور البولس {

م اهللا العظيم األبدى الذى بال بدايـة وال ايـة العظـي         يا
ىف مـــــشورته والقــــــوى ىف أفعالــــــه الكــــــائن ىف كــــــل مكــــــان ومــــــع  
كــــــل أحــــــد كــــــن معنــــــا حنــــــن أيــــــضاً يــــــا ســــــيدنا ىف هــــــذه الــــــساعة          

طهــــــر قلوبنــــــا وقــــــدس أنفــــــسنا ونقنــــــا . وِقــــــف ىف وســــــطنا كلنــــــا
. مــــــــــن كــــــــــل اخلطايــــــــــا الــــــــــىت صــــــــــنعناها بإرادتنــــــــــا وبغــــــــــري إرادتنــــــــــا    

.  أن نقـــــــدم أمامـــــــك ذبـــــــائح ناطقـــــــة وصـــــــعائد الربكـــــــة وامنحنـــــــا
روحيــــــــــــــاً يــــــــــــــدخل إىل احلجــــــــــــــاب ىف موضــــــــــــــع قــــــــــــــدس     وخبــــــــــــــوراً 
  .أقداسك

ثم يعطى الكاهن البخور للهيكل ثالث أياد وأربعة أياد حنو األربع 
أما شعبك (  Peklaoc  de جهات ثم يرشم الشعب ويقول

  .كل ذلك وهو واقف مكا�ه... ) فليكن بالربكة 
 }٣٨{

  وبعد قراءة البولس قبطياً يقول املرتلون
نعمة ربنا يسوع   

 تكون مـع    املسيح
روحك الطاهرة يـا    
سيدى املكرم رئيس   

 ...الكهنة البابا أنبا 

Pì\mot  gar     `mPen_    
Ihc?  Pxc?   ef`e]wpi   nem   
pek`agiou  p̀neuma    pasoic    
`niwt  ettaihout    `narxh-
ereuc    papa   abba   .  . . .@

  وإن كان أحد املطار�ة حاضراً فيزيدون قائلني
 وأبينا املطران 

  .. .أنبا 
Nem  peniwt   `mmhtro-

polithc   abba . . .  . @
  وإن كان أسقفاً يقولون

 وأبينا األسقف 
  ....أنبا 

Nem    peniwt   `ǹepic-
kopoc         abba .  . . . 

  وخيتمون قائلني
فليكن اإلكلريوس  
وكل الشعب معافني   
  من الرب آمني يكون

Mare   pi`klhroc         nem    
pilaoc    thrf   oujai   'en   
P_   je   `amhn   ec`e]wpi    .@

  ثم يقرأ البولس عربياً
  } البولس إىل أهل كور�ثوس األوىل {

   )١٢ - ١ :١٣ص ،٣١ - ٢٨ :١٢ص( 



 }٣٩{

وأولئك الذين وضعهم اهللا ىف الكنيسة هم أوالً رسالً 
قـــــــوات مث مواهــــــــب  وبعـــــــد ذلـــــــك   . ثانيـــــــاً أنبيـــــــاًء ثالثـــــــاً معلمـــــــني    

  .الشفاء ومعضدين ومدبرين وأجناس األلسن
فهــــل اجلميــــع يــــصريون رســــالً أم هــــل مجــــيعهم يــــصريون    
أنبيــــــــــاء أم هــــــــــل اجلميــــــــــع يــــــــــصريون معلمــــــــــني أم هــــــــــل اجلميــــــــــع    

ألعــــــــــل . أصــــــــــحاب قــــــــــوات هــــــــــل جلمــــــــــيعهم مواهــــــــــب الــــــــــشفاء    
جـدوا إذاً  . اجلميـع يتكلمـون بألـسنة ألعـل اجلميـع مفـسرون      

ــ   ضاً أريكــــم طريقــــاً آخــــر أفــــضل جــــداً    للمواهــــب احلــــسىن وأيــ
إن كنـــــــت أتكلــــــــم بألــــــــسنة النـــــــاس واملالئكــــــــة ولكــــــــن لــــــــيس ىل   

  .حمبة فقد صرت حناساً يطن أو صنجاً يرن
ولــــو كانــــت ىل نبــــوة وأعــــرف مجيــــع األســــرار وكــــل علــــم       
وإن كــــان ىل كــــل اإلميــــان حــــىت أنقــــل اجلبــــال ولكــــن لــــيس ىل     

اً وإن أطعمـــــــت كـــــــل أمـــــــواىل وإن ســـــــلمت  حمبـــــــة فلـــــــست شـــــــيئ
جــــــــــسدى حــــــــــىت حيتــــــــــرق لكــــــــــى أفتخــــــــــر ولكــــــــــن لــــــــــيس ىل حمبــــــــــة      

احملبـة  . احملبـة ال حتـسد  . احملبة تتـأىن وترفـق    . فلست أربح شيئاً  
. وال تطلب مـا لنفـسها  . وال تقبح. وال تتعاظم. ال تتفاخر 

وال تفــــرح . وال تظــــن الــــسوء . وال حتتــــد. وال تبتغــــى األكثــــر 

 }٤٠{

حتتمـــــل كـــــل شـــــىء وتـــــصدق كـــــل   . حلقبـــــالظلم بـــــل تفـــــرح بـــــا 
احملبـــة ال  . شـــىء وترجـــو كـــل شـــىء وتـــصرب علـــى كـــل شـــىء        

تــــــــــسقط أبــــــــــداُ وأمــــــــــا النبــــــــــوات فــــــــــستبطل واأللــــــــــسنة فتــــــــــصمت      
بــــأ بعــــض التنبــــؤ  نألننــــا نعلــــم بعــــض العلــــم ونت . والعلــــم ينفــــذ

فـــــــإذا جـــــــاء الكمـــــــال فحينئـــــــذ يبطـــــــل القليـــــــل وإذ كنـــــــت طفـــــــالً   
نــــــت كطفـــــل كنـــــت أتكلـــــم وكطفـــــل كنـــــت أفطـــــن وكطفـــــل ك       

وملـــــــا صـــــــرت رجـــــــالً أبطلـــــــت مـــــــا للطفـــــــل فإننـــــــا ننظـــــــر     . أفتكـــــــر
اآلن أعــرف . اآلن ىف مــرآة بلغــز وحينئــذ ننظــر وجهــاً لوجــه  

ِرفتكما قد ع بعض املعرفة وىف ذلك احلني سأَِعرف.  
  �عمة ا اآلب فلتحل على أرواحكم يا آبائي وإخوتي آمني

وعهـا  يقرر بولس الرسول حقيقة املواهب الروحية وأمهية تن       
على مقياس ملء جسد املسيح الذى هو الكنيسة حمدداً الوظائف          
الىت أعطاها اهللا لنا كمواهب وعطايا منه لقيادة وسري اجلسد ىف           

  .األرضرحلة تغربه على 
وهو ال ينسى هنا أن يوضح الدور البشرى ىف الكنيسة ممثالً           

فيضع معلمنا  . ىف رتب الكهنوت من مشامسة وقسوس وأساقفة      
لرسول الرسل أول كل شىء وذلك ألن الرسـل بـال           بولس ا 

جدال هم أعظم الشخصيات ىف الكنيسة ومل يكـن سـلطام           
حمصوراً ىف مكان واحد ومل تكن خدمتهم حمدودة بل كانـت           



 }٤١{

ىف كل األرض خـرج مـنطقهم وإىل        ( تشمل الكنيسة كلها    
  .٤ :١٩ مز )أقصى املسكونة كلمام 

ا وإىل كل املسكونة خرج     الرسل بشروا باإلجنيل للخليقة كله    
منطقهم ومل ينته القرن األول إال وكان العامل كله قـد عـرف             

وقد أيد الـرب    . املسيحية حىت سمى ذلك العصر بعصر الرسل      
خدمتهم مبواهب النبوة والتعليم والقـوات وأعمـال الـشفاء          

 واخلريية املقصود   االجتماعيةوحىت األعمال   . واأللسنة وترمجتها 
. اعدة اآلخرين استلمتها الكنيسة من السيد املسيح      ا معونة ومس  

كذلك نعمة تدبري شئون املؤمنني كلها أعطاها املسيح للكنيسة          
  .تاج حلكمة بشرية أو معونة عامليةحىت ال حت

وهكذا أعطى اهللا لكل واحد موهبة خاصة وأنه مل يعط للكل           
بياًء أى أن اهللا مل يشأ أن يكون اجلميع رسالً أو أن          . نفس املوهبة 

أو معلمني، بل أعطى لكل واحد موهبة خاصة، حـىت ميكـن            
  .اإليفاء حباجات الكنيسة الروحية واملادية املختلفة

وبعد ذلك يقول معلمنا بولس الرسول أنه سـيتحدث عـن           
فهناك دائماً خطر يتهدد    . موهبة أعظم من كل املواهب األخرى     

منهم مـع   وهو أنه قد خيتلف الواحد      . الذين هلم مواهب خمتلفة   
ولكن هناك شيئاً   . اآلخر وبذلك يتعطل اجلسد عن العمل الفعال      

واحداً فقط هو الذى يستطيع أن يربط الكنيسة ىف وحدة كاملة           
  .احملبةوهى 

من اجلميل أن معلمنا بولس الرسول حينما يتكلم عن احملبـة           
فاحملبة هى الفضيلة الىت بـدوا ال       . يقول أا الطريق األفضل   

 }٤٢{

  .يلة أخرىتقوم أى فض
قد يظن إنسان ممن يعيـشون ىف الكنيـسة ويـشتركون ىف            

، قد   ممن نالوا بعض املواهب الروحية     صلواا وتسبيحاا أو حىت   
يظن أنه قد أكمل جهاده وعالمة ذلك ألسنة الناس واملالئكـة           

ولكن ىف حقيقة األمر كما يعلمنـا       . الىت خياطب ويسبح ا اهللا    
لواً من احملبة جيعل اإلنسان مثـل       بولس الرسول أن هذا العمل خ     
  .إناء أجوف ال يسمع له إال رنني

ن إذا مل   وقد يكون لإلنسان كل اإلميان حىت ينقل اجلبال ولك        
هذه هى أمهية احملبة ألن اإلميان جيب أن        . تكن له حمبة فليس شيئاً    

يكون عامالً باحملبة كقول معلمنا بولس الرسول ىف الرسـالة إىل           
ألنه ىف املسيح يسوع ال اخلتان ينفع شيئاً        (  ٦ :٥أهل غالطية   

  .)وال الغرلة بل اإلميان العامل باحملبة 
ورمبا أطعم اإلنسان كل أمواله وميارس ما يـسميه النـاس           
باإلحسان ولكن هذا اإلحسان املزعوم إذا خال من احملبة كـان           

وحىت إن سلم اإلنسان جسده حىت حيترق       . أقسى مذلة لإلنسان  
  . تكن له حمبة فال ينتفع شيئاً ملولكن إذا

لذلك كان البد من احلديث عن صفات احملبة احلقيقية حـىت           
  .يتسىن لإلنسان أن يقَوم طريقه ويصِلح سريته الروحية

 فالتأىن والترفق ىف حقيقتهما وجهان لعملة       :احملبة تتأىن وترفق   @
التأىن هو اهلدوء والسكوت والصرب     . واحدة امسها طول األناة   

  .أما الترفق فهو املعاملة اهلادئة املبنية على التأىن



 }٤٣{

قد علـى اآلخـرين      واحلسد لغوياً يعىن احل    :احملبة ال حتسد   @
 فاحملبة الىت يريدها اهللا منا أن ال حنسد بل        . بسبب نعمة نالوها  

  .أن نتمىن باستمرار اخلري لغرينا
ائمـاً   إن احملبة احلقيقية تشعر د     :احملبة ال تتفاخر وال تتعاظم     @

  .إن احملب احلقيقى يبقى دائماً متواضعاً. بعدم جدارا
  ب احملبة احلقيقية تعلم متامـاً كـالم الكتـا         :احملبة ال تقبح   @

فالشخص احملب مىت    . ١٤ : ١٢رو  ) باركوا وال تلعنوا    ( 
أضطر إىل التوبيخ ففى هدوء وبألفاظ مهذبة وال جيرح أبداً          

  .مشاعر أحد
 فاحملب هو الذى يقول اآلخـرين       :لنفسهااحملبة ال تطلب ما      @

  .أما األنانية فال تتفق مع احلياة مع اهللا. أوالً مث نفسى ثانياً
 احملبة املسيحية ال حتنق أبداً علـى النـاس وال           :احملبة ال حتتد   @

  .تسخط عليهم وال تغتاظ منهم
 احملبة احلقيقية تفترض الثقة ىف كل أحد        :احملبة ال تظن السوء    @

أما احملبة الشكاكة فهى ضعيفة جداً إذ     . معنا كلمة اهللا  طاملا جت 
ثبتـوا عكـس    تفترض العكس متاماً إن اجلميع أشرار ما مل ي        

  .ذلك من معامالم معنا
 وليس املقصود هنا التلذذ بعمـل اإلمث        :احملبة ال تفرح باإلمث    @

فقط ، بل يعىن السرور لسقطات اآلخرين والشماتة فـيهم          
حملبة املسيحية السامية ال تسمح بوجـود    ولكن ا . مىت سقطوا 

هذه الصفة البشرية الىت تتلذذ بسماع األخبار الـسيئة عـن           
  .اآلخرين

 }٤٤{

 احملبة املسيحية ال ترغب أبداً أن تقيم أمـام          :بل تفرح باحلق   @
احلق حجاباً حاجزاً ألن هلا الشجاعة الكافية أن تواجه احلق          

لذلك فهـى   . هإذ ليس هلا شىء تريد إخفاءه أو التستر علي        
كما تفرح بـاخلري الـذى ينالـه        . تفرح عندما يسود احلق   

  .اآلخرون
طيع أن حتتمل أية إهانة      إن احملبة تست   :احملبة حتتمل كل شىء    @

إا تصف نوع احملبة الىت كانت ىف قلـب ربنـا           . أو إساءة 
يسوع املسيح الذى كان ممتلئاً باحملبة الغافرة لكل إسـاءات          

  .الناس
 بالنسبة لعالقتنا مع اهللا فإن احملبـة        :ق كل شىء  احملبة تصد  @

. اً بصدق كلمـة اهللا وبـصدق مواعيـده        تؤمن إمياناً مطلق  
وبالنسبة للعالقة مع الناس فإن احملبة تصدق دائماً مـا هـو            

  .األفضل عن اآلخرين
 هذه احملبة املترجية ال تعرف اليـأس        :احملبة ترجو كل شىء    @

  . دوء وصرب طويلهى حمبة تتوقع عمل اهللا. إطالقاً
 وهذه صفة ضـمنية ألن احملبـة   :احملبة تصرب على كل شىء    @

احملتملة واملصدقة لكل شىء واملترجية كـل شـىء هـى           
  .بالضرورة حمبة صابرة ال تتعجل النتائج

 وثبات احملبة يأتى من ثبات اهللا ألن اهللا         :احملبة ال تسقط أبداً    @
تهى وتبطل كل األشياء    فاحملبة ستظل باقية حىت عندما تن     . حمبة

إن من أعظم اآليـات ىف الكتـاب        . الىت يتفاخر ا الناس   
  ٧ : ٨املقــدس مــا جــاء ىف ســفر نــشيد األناشــيد 



 }٤٥{

مياه كثرية ال تستطيع أن تطفىء احملبـة والـسيول ال           ( 
  .) تغمرها 

طريق احملبة سيوصلنا ىف النهاية إىل اليوم الذى تـزول فيـه            
رى املسيح وجهاً لوجه وسنعرف     الغشاوة عن أعيننا وحينئذ سن    

وحنن ال ميكن أبداً أن نصل إىل ذلك اليوم بـدون           . كما عرفنا 
إال إذا كان قلبه    احملبة ألن اهللا حمبة وال يستطيع أحد أن يرى اهللا           

  .عامراً باحملبة
  ثم يقول املرتلون حلن الثالث تقديسات

ــدوس   .اهللاقـ
 قدوس  .القوىقدوس  

الذى ال ميوت الـذى     
األموات وصعد  قام من   

  .ارمحناإىل السموات 
ــدوس   .اهللاقـ

 قدوس  .القوىقدوس  
الذى ال ميوت الـذى     
قام من األموات وصعد    

  .ارمحناإىل السموات 
ــدوس   .اهللاقـ

قدوس . قدوس القوى   
الذى ال ميوت الـذى     

` Agioc    `o   Qeoc  >   `agioc   
Icxuroc  `agioc   ` Aqanatoc    >  
`o ``anactac  ek  twn  nekrwn  
ke  `anelqwn  ic  touc  oura-
nouc   `ele`hcon   `hmac  . 

` Agioc    `o   Qeoc  >   `agioc   
Icxuroc  `agioc   ` Aqanatoc    >  
`o ``anactac  ek  twn  nekrwn  
ke  `anelqwn  ic  touc  oura-
nouc   `ele`hcon   `hmac  . 

` Agioc    `o   Qeoc  >   `agioc   
Icxuroc  `agioc   ` Aqanatoc    >  
`o ``anactac  ek  twn  nekrwn  

 }٤٦{

قام من األموات وصعد    
  .ارمحناإىل السموات 

ــآلب  ــد ل ا
 والروح القدس   واالبن

ــل أوان وإىل  اآلن وك
  .آمنيدهر الداهرين 

ــالوث  ــا الث أيه
@.ارمحنااملقدس  @

ke  `anelqwn  ic  touc  oura-
nouc   `ele`hcon   `hmac  . 

Do[a    Patri  ke   ~Ui`w   ke   
agi`w       ` Pneumati  >    ke   nun  
ke   `a`i   ke     ic   touc   `e`wnac   
twn     `ewnwn    `amhn  . 

 ~Agi`a    ~Triac   `ele`hcon    
`hmac .@

ويرشـم    Irhnh  paci `و   lhl{  ` وبعـد ذلـك يقـول الكـاهن    
  :الشعب وجياوبه الشماس كما مر ، ويصلى الكاهن 

  } أوشية اإلجنيل {
أيها السيد الرب   
يسوع املسيح إهلنـا    
الذى قال لتالميذه   
القديسني املكـرمني   

  .األطهارورسله 
أن أنبيــــاء 
ــثريين  ــراراً ك وأب

ــتهوا ــروااش  أن ي
ما أنتم تـرون ومل     
يروا ويسمعوا مـا    

` Vnhb   P_     Ihc?      Pxc?  
Pennou; >  vh`etafjoc    
`nnef̀agioc ettaihout   `m-
maqhthc  ouo\    `ǹapocto-
loc     `eqouab  . 

Je    \anmh]    `m`pro-
vhthc nem  \aǹqmhi      au-
er̀epiqumin `enau `enhte-
tennau `erwou ouo\   `m-
pounau > ouo\ `ecwtem  



 }٤٧{

أنتم تـسمعون ومل    
  .يسمعوا
ا أنتم فطوىب   فأم

ألعينكم ألا تبصر   
ــا  ــم أل وألذانك

  .تسمع
ــستحق أن  فلن
ــل   ــسمع ونعم ن
بأناجيلك املقدسـة   

  .قديسيكبطلبات 

`enh̀etetencwtem     `erwou    
ouo\   `mpoucwtem   . 

` Nqwten    de    `wouni-
`atou `nnetenbal je   ce-
nau    nem   netenma]j     je    
cecwtem    . 

Marener̀pem`p]a  `ncw-
tem  ouo\   `e`iri   `nnekeu-
aggelion    eq?u?   >   'en   ni-
twb\   `nte    nheq?u?      `ntak .

  يقول الشماس
صلوا من أجل   

  اإلجنيل املقدس
` Proceu[acqe    `uper    

tou    `agiou   euaggeliou  .@
  

  يقول الشعب
@Kuri`e      `ele`hcon  يارب ارحم

  يقول الكاهن
أذكر أيضاً يـا
سيدنا كل الـذين    
أمرونا أن نذكرهم   
ــضرعاتنا  ىف تــ
وطلباتنا الىت نصنعها

` Ari`vmeùi de on   pen-
nhb `nouon   niben    `etau-
\on\en    nan    `erpoumeùi   
'en nen;\o nem    nentwb\    
`eteǹiri     `mmwou    `e`p]wi    

 }٤٨{

  إليك أيها الرب إهلنا
الذين سـبقوا   

ــدوا  ــيحهمفرق  .ن
  .اشفهماملرضى 

ألنك أنت هو   
 .كلنــاحياتنــا 

ــاوخالصــنا   .كلن
ــا  ــاورجاؤن  .كلن
ــفاؤنا  ــاوش  .كلن

  .كلناقيامتنا 
ــذى  ــت ال وأن

 ىل فـوق  إنرسل لـك    
اـــد واإلكـــرام 
 والـــسجود مـــع

أبيك الصاحل والـروح    
 احملىي املـساوى  القدس  
  .لك

اآلن وكل أوان   
وإىل دهر الداهرين   

  .كلها آمني

\arok          P_      Pennou;  .
Nh`etauer]orp   `nen-

kot ma`mton nwou >   nhet-
]wni    matalswou   . 

Je   `nqok    gar    pe   
penwn'    throu  nem    pen-
oujai    throu    >    nem    ten-
\elpic  throu   >    nem    pen-
talso   throu   >   nem    ten-
`anactacic    thren   . 

Ouo\ `nqok   peten-
ouwrp    nak    `e`p]wi   >    
`mpìwou   nem    piti`o    nem    
;`prockunhcic   >    nem    
pekiwt    `ǹagaqoc  >   nem   
pipn?a? `eqouab    `nreftan'o   
ouo\    `ǹomooucioc    nemak 

:nou  nem  `nchou  
niben  nem  ]a  `ene\  `nte  
nìene\  throu  `amhn .@

  ثم يقرأ املزمور واإلجنيل



 }٤٩{

   )١ و ٨ : ٦٩مز ( املزمور 
. اســجدوا لــه يــا مجيــع مالئكتــه مسعــت صــهيون ففرحــت   
 .الـــرب قـــد ملـــك فلتتـــهلل األرض ولتفـــرح اجلزائـــر الكـــثرية    

  هلليلويا
   )٢٦ - ١ : ١٧يوحنا ( اإلجنيل 

ا تكلــــم يــــسوع ــــذا رفــــع عينيــــه حنــــو الــــسماء وقــــال يـــــا         وملــــ 
أبتـــــــاه قـــــــد أتـــــــت الـــــــساعة فمجـــــــد ابنـــــــك ليمجـــــــدك ابنـــــــك كمـــــــا    
أعطيتــــه الــــسلطان علــــى كــــل جــــسد ليعطــــى كــــل مــــن أعطيتــــه  

وهذه هى احلياة األبدية أن يعرفوك أنك أنت . حياة أبدية 
ى وحــدك ويــسوع املــسيح الــذى  الواحــد وحــده اإللــه احلقيقــ 

العمـل الـذى سـلمته    . دتك علـى األرض   أنا قد جمـ   . أرسلته
ىل ألعملـــــــه قــــــــد أكملتــــــــه واآلن جمــــــــدىن أنــــــــت يــــــــا أبــــــــِت عنــــــــدك   

وقــــد أظهــــرت . باــــد الــــذى كــــان ىل عنــــدك قبــــل كــــون العــــامل  
كـــــــــانوا لـــــــــك . امســـــــــك للنـــــــــاس الـــــــــذين أعطيتـــــــــهم ىل مـــــــــن العـــــــــامل  

وأعطيتـــــهم ىل وقـــــد حفظـــــوا كالمـــــك واآلن وقـــــد علمـــــوا أن    
لكـــالم الـــذى أعطيـــتىن   كـــل مـــا أعطيـــتىن هـــو مـــن عنـــدك ألن ا     

قـــــد أعطيتـــــهم وهـــــم أيـــــضاً قبلـــــوا وعلمـــــوا حقـــــاً أىن خرجـــــت    
 }٥٠{

مـــــــــن أجلـــــــــهم أنـــــــــا  . مـــــــــن عنـــــــــدك وآمنـــــــــوا أنـــــــــك أنـــــــــت أرســـــــــلتىن   
أســـــأل، لـــــست أســـــأل مـــــن أجـــــل العـــــامل بـــــل مـــــن أجـــــل الـــــذين    

ومــا هــو لــك    . أعطيــتىن ألــم لــك وكــل مــا هــو ىل فهــو لــك       
 ولـــــست أنـــــا بعـــــد ىف العـــــامل وأمـــــا . فهـــــو ىل، وأنـــــا ممجـــــد فـــــيهم 

. هــــــــــــؤالء ىف العـــــــــــــامل وأنـــــــــــــا آتـــــــــــــى إليـــــــــــــك أيهـــــــــــــا اآلب القـــــــــــــدوس 
احفظهـــــــــم ىف امســـــــــك الـــــــــذين أعطيـــــــــتىن ليكونـــــــــوا واحـــــــــداً كمـــــــــا     

إذ كنت معهم ىف العامل كنت أحفظهـم بامسـك الـذين        . حنن
أعطيــــــــتىن حفظتــــــــهم ومل يهلــــــــك منـــــــــهم أحــــــــد إال ابــــــــن اهلـــــــــالك      

أمــــــــا اآلن فــــــــإىن آتــــــــى إليــــــــك وأتكلــــــــم ــــــــذا ىف     . ليــــــــتم الكتــــــــاب 
الء أتــركهم ىف العــامل ليكــون فرحــى فــيهم كــامالً     العــامل وهــؤ 

أنــا قــد أعطيتــهم كالمــك والعــامل أبغــضهم ألــم ليــسوا مــن      
لــــست أســــأل أن  . العــــامل كمــــا أىن أنــــا أيــــضاً لــــست مــــن العــــامل     

ترتعهــم مــن العــامل بــل أن حتفظهــم مــن الــشرير ألــم ليــسوا    
قدســـــــــــهم ىف . مــــــــــن العــــــــــامل كمــــــــــا أىن أيـــــــــــضاً لــــــــــست مــــــــــن العــــــــــامل      

كمـــــــــــا أرســـــــــــلتىن إىل العـــــــــــامل  . كالمـــــــــــك هـــــــــــو حـــــــــــق حقـــــــــــك فـــــــــــإن 
أرســــــــلتهم أنــــــــا أيــــــــضاً إىل العــــــــامل وألجلــــــــهم أقــــــــدس أنــــــــا ذاتــــــــى  

ولـــــــست أســـــــأل مـــــــن . ليكونــــــوا هـــــــم أيـــــــضاً مقدســـــــني ىف احلـــــــق 



 }٥١{

أجـــــــل هـــــــؤالء فقـــــــط بـــــــل أيـــــــضاً مـــــــن أجـــــــل الـــــــذين يؤمنـــــــون ىب  
بكالمهــم ليكــون اجلميــع واحـــداً كمــا أنــك أنــت أيهـــا اآلب       

ونـــــــوا هـــــــم أيـــــــضاً واحـــــــداً فينـــــــا  ثابـــــــت ىفّ وأنـــــــا أيـــــــضاً فيـــــــك ليك 
ليــــــؤمن العــــــامل أنــــــك أرســــــلتىن وأنــــــا قــــــد أعطيتــــــهم اــــــد الــــــذى   

أنـــــــا فـــــــيهم  . أعطيـــــــتىن ليكونـــــــوا واحـــــــداً كمـــــــا أننـــــــا حنـــــــن واحـــــــد    
وأنــــــت ىفّ لكــــــى يكونــــــوا كــــــاملني كواحــــــد لكــــــى يعلــــــم العــــــامل     

يـــا أبتـــاه هـــؤالء   . وأنـــا أحببتـــهم كمـــا أحببـــتىن  . أنـــك أرســـلتىن 
ونوا معى حيث أنا لريوا جمـدى  الذين أعطيتىن أريد أن يك    

الــــــذى أعطيــــــتىن ألنــــــك أحببــــــتىن قبــــــل إنــــــشاء العــــــامل، يــــــا أبتــــــاه   
البــــــــــــار العــــــــــــامل مل يعرفــــــــــــك وأنــــــــــــا أعرفــــــــــــك وهــــــــــــؤالء اآلخــــــــــــرون   
عرفوا أنك أرسلتىن وقد عرفتهم بامسك وسأعرفهم أيضاً     
لكـــــــى احلـــــــب الـــــــذى أحببـــــــتىن يكـــــــون فـــــــيهم فأنـــــــا أيـــــــضاً أكـــــــون  

  .فيهم
  واد  دائماً

لفصل من اإلجنيل حيوى صالة املسيح الشفاعية وتفيدنا        هذا ا 
كيف كان يصلى املسيح وهو على األرض رافعاً عينيـه حنـو            
السماء ليعلمنا أن نرفع نفوسنا إىل اهللا وألن الـسماء مـسكن            

  .قدسه
 الىت تعينت منـذ األزل      )وقال أيها اآلب قد أتت الساعة       ( 

 }٥٢{

 من أجـل خـالص       خشبة الصليب  باملشورة احملتومة ملوته على   
  .العامل

 وذلك من أجل رسـله      جمد ابنك ابتدأ املسيح صالته بقوله     
وكنيسته يطلب متجيد نفسه ألنه أساس الكنيسة وهى حتـصل          

 وغاية طلبه من متجيد نفـسه       باستحقاقه،على كل بركة روحية     
 وهذا التمجيد ال حيصل عليه ما مل جيتـز ىف           .الكنيسةهو متجيد   

 أى لكـى يظهـر      ليمجدك ابنك  .ملوتواطريق األمل واهلوان    
للكون مبوته على الصليب كفارة عن إمث البشر قداسة اهللا وعدله           

  .ورمحته
كما أعطيته السلطان على كل جسد ليعطـى كـل مـن            

كأنه يقول أيها اآلب قد أعطيتىن الـسلطان        أعطيته حياة أبدية    
على كل جنس البشر ألعطى احلياة لكل من آمـن ىب وذلـك             

 وما هـى احليـاة      .العامل نفسى كفارة عن خطايا      بكوىن أبذل 
األبدية الىت أمنحها لكل املؤمنني ؟ هى أن يعرفوك أنت اإللـه            

  .فقطاحلقيقى وحدك معرفة قلبية مقرونة باحملبة ال معرفة عقلية 
فيقول الـسيد املـسيح إنـىن       أنا قد جمدتك على األرض      

 لذى أرسلتىن من أجلـه بأعمـاىل وأقـواىل        اأكملت اخلالص   
حتماىل اآلالم ومبـوتى    اوتواضعى وبعد ساعات وجيزة أكمله ب     

واآلن وقيامىت وذا اإلمتام أظهرت جمدك أيها اآلب على األرض          
 أى أظهر اد الذى به يستدل       جمدىن أنت أيها اآلب عند ذاتك     

 باجلسد املأخوذ من العذراء ويعرف الناس       وإحتاديعلى تأنسى   
ن أنىن ابنك األزىل املساوى لك      حقيقىت فيسجدون ىل إذ يتحققو    



 }٥٣{

ىف اجلوهر وأنىن إله حق من إله حق فال حيتقرونىن مـن أجـل              
اد الذى   ونستدل من قوله     .بإلهالصليب ظناً منهم أنىن لست      

بأنه أزىل وأن جمده كان له قبـل        كان ىل عندك قبل كون العامل       
جتسده وأنه مل يسأل جمداً جديداً أعظم مما كان له ألنـه أحـد              

  .والقدرةاألقانيم الثالثة املتساويني ىف اد 
 هذا الفصل من اإلجنيـل      اختيارنرى هنا حكمة الكنيسة ىف      

  . خدمتهم وكرازمليقرأ ىف هذا اليوم الذى يبدأ فيه الرسل
فإن السيد املسيح طلب ىف هذه الصالة من أجـل تالميـذه            

 بتالميذه  وبالتاىل من أجل مجيع املؤمنني به ألن صالته هنا خاصة         
من أجلهم أنا أسأل لست أسأل من أجل         فقوله   .العاملال بأهل   

العامل بل من أجل الذين أعطيتىن ألم لك وكل ما هو ىل فهو             
فمـن الواضـح أنـه      لك وما هو لك فهو ىل وأنا ممجد فيهم          

 منذ بدء خدمتـه ليتبعـوه       اختارهميتحدث عن تالميذه الذين     
ئهم له خمتصني باآلب ومن خدامه      ويؤمنوا به ومل يزالوا بعد إعطا     

أنا ممجد  وقوله  . ألن كل ما هو ىل فهو لك وما هولك فهو ىل            
 معناه أم سوف ميجدونىن بإنذارهم وتبشريهم بامسى مـا          فيهم

  .واإلميانبني مجيع األمم واليهود وبإرشادهم اخلطاة إىل التوبة 
إذ كنت معهم ىف العامل كنت احفظهـم بامسـك الـذين            

حفظتهم ومل يهلك منهم أحد إال ابن اهلـالك ليـتم           أعطيتىن  
نىن ملا كنت مع تالميذى كنـت أهـتم ـم           إمعناه  الكتاب  

وأساعدهم ليسريوا ىف امسك وأساعدهم على إظهـار قوتـك          
وحمبتك للعامل ومل يهلك منهم إال يهوذا اإلسـخريوطى ليـتم           

 }٥٤{

   ) .٨ : ١٠٩ ، ٩ : ٤١مز ( الكتاب 
امل بل أن حتفظهم من الشرير      لست أسأل أن تأخذهم من الع     

فوجود الرسل كان ضرورياً إلذاعة بشرى اخلالص ولنمـوهم         
لست أسأل مـن    الروحى ولنفع املؤمنني وبنيان الكنيسة و قوله        

 معناه أنىن ال أطلب اإلميان والنعمة واخلـالص         أجل هؤالء فقط  
واخلري والتقديس واملعونة والتعزية ىف الضيقات والتجارب مـن         

 وتالميذى فقط بل من أجل مجيع الذين يؤمنون ىب          أجل رسلى 
 خلفـائهم إىل أبـد      واعتـراف  وبشهادم وبشهادة    باعترافهم
 أى على إميان واحد ورجاء واحد       ليكون اجلميع واحداً  اآلبدين  

  .مؤمننيوحمبة واحدة ورأى واحد رسالً كانوا أو 
فكما أىن أنا وأنت أيها اآلب واحد جيب أن يكونوا هـم            

 متحدين باحملبة بعضهم بعض ومتحدين مـع اآلب         فيناواحداً  
  .واالبن إحتاد األغصان بالكرمة

يريد السيد املسيح، وليس فقط يسأل، أن مجيـع تالميـذه           
ومجيع املؤمنني الذين حيفظون وصاياه أن يكونوا معه ىف السماء          

 من هذه الدار ليشتركوا معه ىف جمده ويتمتعوا به ال           انتقاهلمبعد  
  .الدائمةظر احلسى بل بالسعادة مبجرد الن

  } طرح آدام بعد اإلجنيل {
ال . كـــــــــــان الرســـــــــــل يبـــــــــــشرون بـــــــــــالتعليم املقـــــــــــدس اإلجنيلـــــــــــى  

وعالمـــة ذلـــك   . بكتابـــة الكتـــاب بـــل بتجديـــد الـــروح القـــدس     
فأمــا اليهــود . أـم نطقــوا بكافــة لغـات األلــسن بألــسنة ناريـة   



 }٥٥{

الـــــــــذين تعتقـــــــــوا ىف إمثهـــــــــم كـــــــــانوا يهـــــــــزأون قـــــــــائلني أن هـــــــــؤالء   
 قــــــــــــــالوا احلــــــــــــــق  باختيــــــــــــــارهم ولــــــــــــــيس ،كارى مــــــــــــــن ســــــــــــــالفة ســــــــــــــ

ألن نعمــة الــروح هــى مخــر جديــد هــذا الــذى منــه  . بـأفواههم 
  .ناريةوبطهارة كانوا ينطقون بألسنة . الرسل امتألوا

بـــصلوام طهرنــــا حنــــن أيــــضاً يـــا ســــيدنا مــــن شــــر اإلنــــسان    
 القـــــــدوس، واجعلنـــــــا مـــــــستحقني لـــــــشركة روحـــــــك    العتيـــــــق،

صلوات آبائنـــــــا الرســـــــل يـــــــارب    بـــــــالبـــــــشر،أيهـــــــا الـــــــرب احملـــــــب  
  .خطاياناأنعم لنا بغفران 

  )فراحيى ( ثم يقول املرتلون مرد اإلجنيل بلحن العيد 
صعد إلى سماء   
ــة   ــسماء ناحي ال
ــى  ــشارق لك الم
يرسل لنا المعزى   

  .الحقروح 
ــذى  ــذا ال ه
ينبغى له المجـد    
مع أبيه الـصالح    
والروح القـدس   
من اآلن وإلـى    

  .األبد

Af]enaf `èp]wi `ètve  
>  `nte  `tve  caniman]ai  >  
\ina  `ntefouwrp  nan  
`mpiparaklhton > pi-
pn?a? `nte  ;meqmhi    . 

Vai  `ere  pi`wou  
er`prepi  naf  >  nem  
Pefiwt  `ǹagaqoc  >  nem  
Pi`pneuma  `eqouab  >  
icjen  ;nou  nem  ]a  
`ene\  .@

 
 }٥٦{

ويرشـم    Irhnh  paci `و   lhl{  ` وبعـد ذلـك يقـول الكـاهن    
 :الشعب وجياوبه الشماس كما مر ، ويصلى الكاهن 

  } أوشية املرضى {
وأيضاً فلنسأل  
 اهللا ضــابط الكــل

ــا  ــا ربن ــا أب وإهلن
ــصنا ــسوع وخمل  ي
  .املسيح

نسأل ونطلب  
من صالحك يا حمب    

  .البشر
أذكر يـا رب    

  .شعبكمرضى 

Palin   on   maren;\o   
`eV;  pipantokratwr      `v-
iwt  `mPen_ ouo\   Pen-
nou;   ouo\   Pencw?r?   Ihc?    
Pxc?    . 

Ten;\o ouo\ ten-
twb\ `ntekmet̀agaqoc pi-
mairwmi    . 

` Ari`vmeùi    P_    `nnh-
et]wni   `nte   peklaoc  .@

  يقول الشماس
أطلبــوا عــن 
ــا   ــا وإخوتن آبائن

رض املرضى بكل م  
ــذا  ــان ىف ه إن ك
املــسكن أو بكــل 
موضع لكى املسيح   
ينعم لنا وهلم بالعافية    

Twbe  `ejen   nenio;   
nem   neǹcnhou  et]wni   
'en   jin]wni    niben   >   `ite   
'en   pai   topoc   `ite    'en  
mai  niben     \ina   `nte   Px/c//    
Pennou;   er̀\mot    nan   
nemwou     `mpioujai  nem  



 }٥٧{

والشفاء ويغفر لنـا    
  .خطايانا

pitalso  `ntefxa    nennobi 
nan   `ebol   .@

  يقول الشعب
@Kuri`e    `ele`hcon  ارحميارب 

  يقول الكاهن
ــدهم  تعهــ
باملراحم والرأفـات   

  .اشفهم
 عنـهم   انزع

وعنا كـل مـرض     
 ســـقموكـــل 

 األمـــراض وروح
  .أطرده

والذين أبطـأوا   
 األمراض  مطروحني ىف 

   .وعزهمأقمهم 

` Eakjempou]ini   'en   
\annai nem \anmet]en-
\ht   matalswou  . 

Alioùi   `ebol   \arwou   
nem   `ebol   \aron   `n]wni   
niben   nem   iabi   niben  >  
pipn?a?   `nte     ni]wni     soji    
`ncwf  . 

Nh`etauwck eù]thot   
'en   niiabi   matounocou   
ouo\   manom;   nwou   .  

واملعذبني من  
األرواح النجــسة 

  .مجيعاًأعتقهم 
ــذين ىف  الـ
ــسجون أو  الــ
املطابـق أو الـذين    

Nhet̀t\emkhout  `nto-
tou   `nnpn?a?    `ǹakaqarton  
`aritou   throu   `nrem\e  . 

Nhet 'en   ni`]tekwou 
ie  nimet`alwc    ie   nhetxh 
'en nìe[orictia ie  ni-

 }٥٨{

ىف النفى أو الـسىب     
أو املقبوض عليـهم   
ىف عبوديـة مـرة    
ــتقهم   ــارب أع ي

  .وارمحهممجيعهم 

exmalwcia ie   nh`etou-
`amoni `mmwou 'en   oumet-
bwk ecen]a]i    P_    `ari-
tou   throu   `nrem\e   ouo\   
nai   nwou  .  

ألنـك أنت  
حتــل الـــذى 

 وتقــيم طنياملربــو
  .الساقطني

رجاء مـن   
رجـاء  ليس لـه    

 من ليس له    ومعني
  .معني

عزاء صغريى  
القلوب ميناء الذين   

  .العاصفىف 

Je `nqok petbwl `nnh-
etcwn\ `ebol ouo\ etta-
\o `eratou `nnhetaura'-
tou   `e`'rhi  . 

:\elpic   `nte   nh`ete   
`mmon tou \elpic   ;bo-
`hqi`a   `nte nh̀ete  `mmon  
tou   bòhqoc  . 

` Qnom;   `nte   nhetoi   
`nkouji `n\ht pilumhn   
`nte nhetxh   'en   piximwn  

كل األنفـس   
املتضايقة واملقبوض  

  .عليها
أعطها يـارب   

نياحـاً  أعطها  . رمحة
ــا ــرودة أعطه ب

Yuxh niben   `et\ej-
\wj   ouo\   `etoùamoni    
`ejwou . 

Moi  nwou  P_  `nounai  
moi  nwou  `noùmton  >  moi  
nwou  `noùxbob  >  moi  nwou  



 }٥٩{

ــا ــة أعطه  .نعم
أعطها معونة أعطها   

ــاً ــا .خالص  أعطه
ــا  ــران خطاياه غف

  .وآثامها

`noù\mot  >  moi  nwou  
`noubòhqi`a  >  moi  nwou  
`noucwthrìa  >  moi  nwou  
`noumetrefxw  `ebol  `nte  
nounobi  nem  noùanomìa  . 

وحنن أيضاً يـارب    
أمــــــــراض 
ـــنا  نفوســـــ

 والىت ألجسادنا   .اشفها
  عافـهـا

أيها الطبيب احلقيقـى    
الـــذى ألنفـــسنا 

مدبر كل   وأجسادنا يا 
 .الصكجسد تعهدنا خب

` Anon   de   \wn   P_   
ni]wni `nte   nenyuxh   ma-
talswou >  ouo\   na   nen-
kecwma   `ariva'ri   `erwou .   
Pichini `mmhi `nte nen-
yuxh nem nencwma pi-
`epickepoc  `nte   car[   niben    
jempen]ini 'en pek-
oujai  . 

@en  pi`\mot  nem  nimet]en\ht"  ..والرأفاتبالنعمة 
  يقول الشعب

@Kuri`e      `ele`hcon  يا رب ارحم
  } أوشية املسافرين {

وأيضاً فلنسأل  
اهللا ضابط الكل أبا    

ــا وإ ــاربنـ  هلنـ

Palin  on   maren;\o   
`eV;   pipantokratwr   `v-
iwt `mPen_ ouo\ Pe-

 }٦٠{

ــسوع  ــصنا ي وخمل
  .املسيح

نسأل ونطلب  
من صالحك يا حمب    

  .البشر
أذكر يـارب   
ــا   ــا وإخوتن آبائن

  .املسافرين

nnou;   ouo\   Pencw?r?   Ihc?    
Pxc?    . 

Ten;\o ouo\   ten-
twb\   `ntekmet̀agaqoc    
pimairwmi    . 

` Ari`vmeùi    P_    ``n- 
nenio;  nem  neǹcnhou   
`etau]e  ̀e`p]emmo  .@

  يقول الشماس
أطلبوا عن آبائنا   
وإخوتنا املـسافرين   
والذين يـضمرون   
السفر ىف كل موضع    
سهل طرقهم أمجعني   
إن كان ىف البحر أو     
البحريات أو الطرق   
ــسلوكة أو  املــ
املسافرين بكل نوع   

سيح إهلنـا   لكى امل 
يردهم إىل مساكنهم   
ساملني ويغفـر لنـا     

  .خطايانا

Twbe  `ejen   nenio;   
nem neǹcnhou  `etau]e  
`e`p]emmo  ie  nheqmeùi  `e]e  
'en  mai  niben  coutwn  
noumwit  throu  `ite  `ebol  
\iten  `viom  ie  niiarwou  ie  
nilumnh  ie  nimwit  `mmo]i  
ie  eùiri  `mpoujinmo]i  `n-
rh;  niben  \ina  `nte  Pxc?  
Pennou;  tacqwou  `enh-
`ete  nouou  `mmàn]wpi  'en  
ou\irhnh  `ntefxa   nen-
nobi    nan    `ebol   .                  @
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  يقول الشعب
@Kuri`e      `ele`hcon  يا رب ارحم

  يقول الكاهن
والذين يضمرون  

وضع السفر ىف كل م   
سهل طرقهم أمجعني   
إن كان ىف البحـر أو      
البحريات أو الطـرق    
املسلوكة أو املسافرين   
بكل نوع كـل أحـد      

 موضع ردهـم    بكل
إىل ميناء هادئة ميناء    

  .اخلالص
تفــــضل 

 ىف اإلقالع   اصحبهم
   ىف املسريواصحبهم

Ie  nheqmeùi  `e]e  'en  
mai  niben  coutwn  nou-
mwit  throu  `ite  `ebol  
\iten  `viom  ie  niiarwou  ie  
nilumnh  ie  nimwit  `mmo]i  
ie  eùiri  `mpoujinmo]i  `n-
rh;  niben  ouon  niben  et  
'en  mai  niben  ma`tvwou  
`e'oun  `eolumhn  `njamh  
`eolumhn  ̀nte  pioujai   . 

` Arikata[ioin   `ari-
`]vhr  `ǹ]shr  nem  `]vhr  
`mmo]i  nemwou  .@

ردهم إىل منازهلم   
ــرحني  ــالفرح ف ب

  .معافنيبالعافية 
 ىف العمل   اشترك

مع عبيدك ىف كـل     
  .صاحلعمل 

Mhitou  `enh  `ete  nou-
ou  'en  oura]i  eura]i  'en  
outoujo  eutoujhout . 

 ` Ari`]vhr `ner\wb  nem  
nek`ebiaik  'en  \wb  niben  
`ǹagaqon  . 
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وحنن أيضاً يارب   
غربتنا ىف هذا العمر    

 بغري مضرة   احفظها
وال عاصف وال قلق    

  .االنقضاءإىل 

` Anon  de  \wn  P_  
tenmetrem̀njwili  et  'en  
pai  bioc  vai  `are\  `eroc  
`nateblabh  `natximwn  
`nat̀]qorter  ]a  `ebol  . 

. en  pi`\mot  nem  nimet]en\ht"  ..والرأفاتبالنعمة 

  } لسماءأوشية أهوية ا {
تفضل يـارب   
ــسماء   ــة ال أهوي
ومثــرات األرض ىف 

@.باركهاهذه السنة  @

` Arikata[ioin  P_  ni-
`ahr  `nte  `tve  nem  nikar-
poc  `nte  `pka\i  'en  tai  
rompi   qai   `cmou   `erwou  .@

  يقول الشماس
أطلبــوا عــن 
ــسماء   ــة ال أهوي
ــرات األرض  ومثـ
والشجر والكـروم   
ــجرة  ــل ش  وك

ــرة ــل مثم  ىف ك
ــى  ــسكونة لك امل
 املـــسيح إهلنـــا
يباركها ويكملـها   

Twb\  `ejen  nìahr  `nte 
`tve nem  nikarpoc  `nte  
`pka\i  nem  va  ni]]hn  
nem  va  nimànaloli  nem  
`]]hn  niben  `nref;karpoc  
et  'en  ;oikoumenh  thrc  
\ina  `nte  Pxc?  Pennou;  
`cmou  `erwou `tefjokou 
`ebol 'en  ou\irhnh asne 



 }٦٣{

ساملة بغري أمل ويغفر    
@.خطايانالنا  @

`mka\ `ntefxa   nennobi    
nan    `ebol   .@

  يقول الشعب
@) مرات٣( يارب ارحم @Kuri`e      `ele`hcon  ( g/)@

  يكمل الكاهن
أصــــعدها 
كمقدارها كنعمتك  
فرح وجـه األرض    

حرثها ولتكثر   لريو
  .أمثارها

أعدها للزرع  
ــر و ــصاد ودب احل

@.يليقحياتنا كما  @

` Anitou  `ep]wi kata  nou-
]i  kata  vh`ete  vwk  `n`\mot  
ma  `pounof  `m`p\o  `m`pka\i 
marouqi'i `nje nef`qlwm 
maroùa]ai  `nje  nefouta\  . 

Cebtwtf `eoùjroj nem  
ouwc' ouo\  `arioikonomin  `m-
penjinwn' kata peternofri

 إكليـل   بارك
السنة بصالحك من   
أجل فقراء شـعبك    
من أجـل األرملـة     
واليتيم والغريـب   
والضيف ومن أجلنا   
كلنا حنـن الـذين     
نرجــوك ونطلــب 

  .القدوس امسك

` Cmou  `epi`xlom  `nte  
;rompi  \iten  tekmet-
`xrhctoc  eqbe  ni\hki  `nte  
peklaoc  eqbe  ;xhra  nem  
piorvanoc  nem  pi]emmo  
nem  pirem`njwili  nem  eq-
bhten  thren  'a  nheter-
\elpic  `erok  ouo\  et-
twb\  `mpekran  eq?u?   . 

 }٦٤{

ألن أعني الكل   
تترجاك ألنك أنت   

طعامهم الذى تعطيهم   
   ىف حني حسن

Je  nenbal  `nouon  
niben  ceer\elpic  `erok  je  
`nqok  et;  `ntoù're  nwou  
'en  ouchou  `enanef  . 

 معنــا اصــنع
حسب صالحك يا   
معطياً طعاماً لكـل    

 قلوبنـا   امألجسد  
فرحاً ونعيماً لكـى    
حنن أيضاً إذ يكـون    
لنا الكفاف ىف كـل     
شىء كل حني نزداد    
  .ىف كل عمل صاحل

` Ario`i  neman  kata  
tekmet̀agaqoc vhet; 
`'re  `ncar[  niben  mo\  `n-
nen\ht  `nra]i  nem  ouou-
nof  \ina  `anon  \wn  `ere  
`vrw]i  `ntoten  'en  \wb  
niben  `nchou  niben  `nten-
er\oùo  'en  \wb  niben  
`ǹagaqon  . 

  } أوشية خالص هذا املوضع {
اذكر يارب 
خالص هذا 
الموضع المقدس 

 وكل .لكالذى 
المساكن وكل 
ديارات آبائنا 

  .األرثوذكسيين

Arìvmeùi P_  `n`t-
cwthri`a  `mpaitopoc  
eq?u?  `ntakvai  >  nem  
topoc  niben  nem  
monacthrion  niben  
`nte nenio;  `norqo-
do[oc  .@



 }٦٥{

  يقول الشماس
أطلبوا عن طمأنينة 

  .هذا الموضع المقدس
Twb\  `ejen  p̀cemni  

`mpaitopoc  eq?u?  vai     .@
  يقول الشعب

@Kuri`e      `ele`hcon  يارب ارحم
  يكمل الكاهن

وكل مدينة وكل 
كورة والقرى وكل 
بيوت المؤمنين 
واحفظنا كلنا فى 

اإليمان 
األرثوذكسى إلى 
النفس اآلخير ألن 
هذا وحده هو 

  ...رجاؤنا بالنعمة

Nem  polic  niben  >  
nem  xwra  niben  >  nem  
ni;mi  >  nem  hi  niben  
`ntenpictoc  >  are\  de  
`eronthren  'en  pina\;  
`norqodo[oc  ]a  pi  nifi  
`n'àe  >  vai  gar  
`mmauatf  peten\elpic  
>  'en  pì\mot....  @

  يقول الشماس
اسجدوا هللا 

  .ورعدةبخوف 
Ouw]t  `mV;  'en  

ou\o;  nem  oùcqerter  .
א א   א

.  الغـــــري املبتـــــدىء .الـــــدنس  الغـــــري .عيـــــب بـــــال يـــــا اهللا الـــــذى  
 الـذى ال يـتغري     .املفحـوص الغري املدرك الغري    . الغري املرئى 

 }٦٦{

 .الـــــــــــشرير الغـــــــــــري .يحـــــــــــد الـــــــــــذى ال يـــــــــــشبه وال  .يـــــــــــستحيلوال 
  .املوتالغري احلقود احلائز وحده صفة عدم 

 الــــــذى خلــــــق الــــــسماء .يــــــدركالـــــساكن ىف النــــــور الــــــذى ال  
 الـــــــــــذى يعطـــــــــــى كـــــــــــل    .فيهـــــــــــاواألرض والبحـــــــــــر وكـــــــــــل خلقـــــــــــة   

  .يسألوهالناس طلبام قبل أن 
نــــسأل ونطلــــب منــــك يــــا ملكنــــا يــــا حمــــب البــــشر يــــا اهللا أبــــو    

 الــــذى مــــن أجلنــــا حنــــن    .املــــسيحربنــــا وإهلنــــا وخملــــصنا يــــسوع    
 ومـــــن أجـــــل خالصـــــنا نـــــزل مـــــن الـــــسماء وجتـــــسد مـــــن     .البـــــشر

  .اإللهالروح القدس ومن مرمي العذراء القديسة والدة 
 وأخــــــرياً أرانــــــا خالصــــــه  بــــــالقول،ا أوالً هــــــذا الــــــذى علمنــــــ
  .الكرميةالذى صنعه بآالمه 

أعـــــــــــــــــــط لنـــــــــــــــــــا عالمـــــــــــــــــــة حنـــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــذلولني باخلطايـــــــــــــــــــا والغـــــــــــــــــــري   
 وخنــــــضع .طلباتنــــــا لنرفــــــع .لــــــكاملــــــستحقني أن نكــــــون عبيــــــداً   

  .شعبكلك بأعناقنا وركبنا من أجل خطايانا وجهاالت 
 اســــتجب لنــــا ىف هــــذا  .للبــــشرأنــــت الكــــثري الرمحــــة واحملــــب   

 ســــــــــيما هـــــــــذا اليـــــــــوم الـــــــــذى لعيــــــــــد    .فيـــــــــه وم الـــــــــذى نـــــــــدعوك   اليـــــــــ 
اخلمسني هذا الذى مـن بعـد صـعود ربنـا يـسوع املـسيح إىل        
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أرســل روحــه القــدوس  . الــسموات وجلوســه عــن ميــني أبيــه  
علــــــــى تالميــــــــذه القديــــــــسني وحـــــــــل علــــــــى كــــــــل واحــــــــد فواحـــــــــد       
منــــهم فــــامتألوا مجــــيعهم مــــن النعمــــة الــــىت ال تفــــرغ وتكلمــــوا       

  .اهللاعظائمك يا بألسنة أخرى وتنبأوا ب
فــــاآلن أيــــضاً اســــتجب لنــــا يــــا ســــيدنا حنــــن الطــــالبني إليـــــك         

 رد ســــــــــــــىب  .احلكــــــــــــــم  املنطــــــــــــــرحني حتــــــــــــــت  .باخلطايــــــــــــــا املــــــــــــــذلولني 
  .أجلناأنفسنا ألن ِعظَم حنوك يتضرع إليك من 

اقبلنـــــــا إليـــــــك حنـــــــن اآلتـــــــني إليـــــــك ونـــــــصرخ أخطأنـــــــا ألنـــــــك  
 منــــذ البــــدء مــــن احلــــشاء أنــــت هــــو إهلنــــا منــــذ كنـــــا ىف         تركتنــــا، 
 بالباطــــــل، لكــــــن مــــــن أجــــــل أن أيامنــــــا فنيــــــت  .أمهاتنــــــابطــــــون 

 لكننــــــــا  .جــــــــواب وتعرينــــــــا مــــــــن معونتــــــــك عــــــــاجزين عــــــــن كــــــــل      
واثقــون برأفتــك إذ نــصرخ قــائلني خطايــا صــبانا وجهلنــا ال    

  .تذكرها
طهرنــــــا يــــــارب مــــــن خفياتنــــــا أنظــــــر إىل تواضــــــعنا وخلــــــصنا  

 .الـــشيخوخةواغفـــر لنـــا مجيـــع خطايانـــا وال ترفـــضنا ىف زمـــن   
 هـــب لنـــا رجعـــة قبـــل أن نعـــود .تتركنـــاء أنفـــسنا ال وعنـــد فنـــا

 }٦٨{

 ووازن خطايانـــــا .ونعمـــــة والتفـــــت إلينـــــا ـــــدوء  .األرضإىل 
  .رأفتك وكثرة ندامتنا ضعها بعمق .بتحننك
 يـــــــــــارب مـــــــــــن علـــــــــــوك املقـــــــــــدس علـــــــــــى شـــــــــــعبك هـــــــــــذا      لـــــــــــعاطّ

 بصالحك جننا افتقدنااملطامن الرأس املنتظر كثرة رمحتك 
وتــــــــــــــــك الطــــــــــــــــاهرة    ثبــــــــــــــــت حياتنــــــــــــــــا بق  .إبلــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن جــــــــــــــــربوت   

  .الكرميوناموسك 
مالكــــاً أمينــــاً حارســــاً أقمــــه حلراســــة شــــعبك أدِخلنــــا مجيعــــاً   

 هـــــب صـــــفحاً لـــــشعبك املتكـــــل عليـــــك واغفـــــر    .ملكوتـــــكإىل 
 طهرنـــــا كلنـــــا بـــــالقوة الـــــصاحلة الـــــىت     .خطايانـــــالنـــــا حنـــــن أيـــــضاً   

  .إبليس حلنا من أوثقة .القدوسلروحك 
ــ    ذى تباركـــــــت أنـــــــت أيهـــــــا الـــــــرب ملكنـــــــا الـــــــضابط الكـــــــل الـــــ

 .الناريــةأنــار النــهار بــضوء الــشمس والليــل بــشعاع النجــوم      
الــــــذى جعلنــــــا أهــــــالً ملعرفــــــة طــــــول النــــــهار ونقتــــــرب إىل مبـــــــدأ        

  .الليل
امســـــع طلباتنـــــا مـــــع كافـــــة شـــــعبك واغفـــــر لنـــــا خطايانـــــا الـــــىت       

 اقبــــل ابتــــهاالتنا املــــسائية وأرســــل  .معرفــــةمبعرفــــة والــــىت بغــــري 
ئكــــة أطهــــار  كثــــرة رمحتــــك وحتننــــك علــــى مرياثــــك ولنفــــز مبال  



 }٦٩{

 احفظنـا  .عدلكليحفظون منطقنا بأسلحة الرب وليحط بنا  
  .املعاند أنقذنا من كل شدة ومن كل مؤامرة .بقوتك

امنحنــــا أن نكمــــل هــــذه العــــشية وهــــذا الليــــل املقبــــل أيــــضاً     
بطهـــــــــارة وســـــــــالمة وعـــــــــدل وحنـــــــــن بـــــــــال خطيـــــــــة وال شـــــــــك وال    
خـــوف كـــل أيـــام حياتنـــا بطلبـــات والـــدة اإللـــه القديـــسة مـــرمي        

يـــــــــــــــع القديـــــــــــــــسني الـــــــــــــــذين أرضـــــــــــــــوك منـــــــــــــــذ البـــــــــــــــدء بالنعمـــــــــــــــة  ومج
والرأفــــات وحمبــــة البــــشر اللــــواتى البنــــك الوحيــــد ربنــــا وإهلنــــا   
وخملـــصنا يـــسوع املـــسيح هـــذا الـــذى مـــن قبلـــه اـــد والكرامـــة   
والعــــــز والــــــسجود تليــــــق بــــــك معــــــه مــــــع الــــــروح القــــــدس احملــــــىي  
املــــــــــــساوى لــــــــــــك اآلن وكــــــــــــل أوان وإىل دهــــــــــــر الــــــــــــدهور كلــــــــــــها     

 .آمني

 }٧٠{

órÜbrÜa@ò‡vÜa  

يــدخل الكــاهن والشمامــسة واملرتلــون اخلــورس األول ألجــل صــالة 
السجدة الثالثة ثم يرفع الكـاهن الـسرت عـن بـاب اهليكـل ويبتـدىء                

ثم يـصلى صـالة الـشكر    @Elehcon h̀mac ` الكاهن الصالة ويقول
ــرة   ) ٢٢ ص(  ــادى خبـــور فـــى امـ ــها يـــضع مخـــس أيـ وفـــى هنايتـ

  :عشيةخبور  قول سربالرشومات الثالثة ثم ي
أيهــــــــــــــا املــــــــــــــسيح إهلنــــــــــــــا العظــــــــــــــيم املخــــــــــــــوف احلقيقــــــــــــــى االبــــــــــــــن      

 طيـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــسكوب هـــــــــــــــــــو امســـــــــــــــــــك    اآلب،الوحيـــــــــــــــــــد وكلمـــــــــــــــــــة  
القــــــــــــدوس وىف كــــــــــــل مكــــــــــــان يقــــــــــــدم خبــــــــــــور المســــــــــــك القــــــــــــدوس  

  .طاهرةوصعيدة 
نــــــسألك يــــــا ســــــيدنا اقبــــــل إليــــــك طلباتنــــــا ولتــــــستقم أمامــــــك  

ألنــك .  لـيكن رفــع أيــدينا ذبيحـة مــسائية  .خبــورصـالتنا مثــل  
أنـــت هـــو ذبيحـــة املـــساء احلقيقيـــة الـــذى أصـــعدت ذاتـــك مـــن     
أجــــــــــــــــــل خطايانــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــصليب املكــــــــــــــــــرم كــــــــــــــــــإرادة أبيــــــــــــــــــك    

 هــــذا الــــذى أنــــت مبــــارك معــــه مــــع الــــروح القــــدس        الــــصاحل،
احملـــــــــىي املـــــــــساوى لـــــــــك اآلن وكـــــــــل أوان وإىل دهـــــــــر الـــــــــداهرين    

  .آمني



 }٧١{

ثــم يطــوف حــول املــذبح ثــالث مــرات والــشماس أمامــه وهــو يقــول   
 الـسالمة واآلبـاء واإلجتماعـات كرتتيـب رفـع خبـور             الثالث أواشى 

عشية ثم ينـزل ويعطـى البخـور للـهيكل ولألربـع جهـات وفـى أثنـاء                  
  ذلك يقول املرتلون أرباع الناقوس

  } يبدأ باألرباع اآلتية {
بن النسجد لآلب وا

والروح القدس الثالوث 
القدوس املساوى ىف 

  .اجلوهر
السالم للكنيسة 
م بيت املالئكة السال

للعذراء الىت ولدت 
  .خملصنا

Tenouw]t    `m̀Viwt  
nem  ` P]hri  nem     Pipn?a? 
eqouab   >   :̀triac   eq-
ouab    >   ̀n`omooucioc . 

Xere  ;ek̀klhcia  >  
`phi  `nte  niaggeloc  >  
xere ;parqenoc > `etac-
mec   Pencwthr  .@

   وخيتمـون مثـل الـسجدة الثا�يـة        ثم يقولون ما يالئم من أرباع الناقوس      
  ). ٧٧ص ( 

  :يقولونثم يقال املزمور اخلمسون وفى هنايته 
@Do[a  ci    `o  Qeoc       `hmwn  اد إلهلنـــا

 واالبناد لآلب   
والروح القدس اآلن   

Do[a    Patri  ke   ~Ui`w   
ke   agi`w       `Pneumati  >    ke   

 }٧٢{

وكل أوان وإىل دهر    
ــداهرين   .آمــنيال

  هلليلويا

nun   ke   `a`i   ke     ic   touc   
`e`wnac   twn     `ewnwn    `amhn   
allhloui`a . @

  :النبوةثم يقول رئيس الكهنة هذه 
  }من سفر التثنية ملوسى النبى  {

  } ١٨ -١ :١٦ص {
 إهلــك،أقــم الفــصح للــرب   ) أبيــب ( احفــظ شــهر اجلــدد   
 خرجــــــــت مــــــــن أرض مــــــــصر  )أبيــــــــب ( ألنــــــــه ىف شــــــــهر اجلــــــــدد  

 فتذبح غنماً وبقراً ىف املكان الذى خيتاره الرب إهلـك       .ليالً
كُــــــل . ال تأكــــــل فيــــــه مخــــــرياً . ألن يــــــدعى امســــــه ىف ذلــــــك املكــــــان  

 بل سبعة أيـام تـصنعها تأكـل فطـرياً خبـز الـشقاء         .فطرياًفيه  
ألنكـــــــم بـــــــسرعة خـــــــرجتم مـــــــن أرض مـــــــصر     ) خبـــــــزاً يابـــــــساً  ( 

لـــــــذى خـــــــرجتم فيـــــــه مـــــــن أرض   لـــــــيالً، لكـــــــى تـــــــذكروا اليـــــــوم ا  
 وال يكــــــــن عنــــــــدك مخــــــــري ىف مجيــــــــع   .حيــــــــاتكممــــــــصر كــــــــل أيــــــــام  

 وال يبــــــق .أيــــــام وال يــــــرى ىف مجيــــــع ختومــــــك ســــــبعة .حــــــدودك
شــــــــىء مــــــــن اللحــــــــم الـــــــــذى تذحبــــــــه مــــــــساء ىف اليـــــــــوم األول إىل      

 ال حيــــــل لــــــك أن تــــــذبح الفــــــصح ىف أحــــــد مــــــدنك الــــــىت      .الغــــــد
ره الـرب  يعطيك إياهـا الـرب إهلـك بـل ىف املكـان الـذى خيتـا          

 هنــاك تــذبح الفــصح ىف ذلــك املكــان   .فيــهإهلــك ليــدعى امســه  



 }٧٣{

وقت املساء عند غـروب الـشمس كالوقـت الـذى خرجـت            
وتــــــشو اللحــــــم وتأكــــــل ىف   ) وتطــــــبخ ( فيــــــه مــــــن أرض مــــــصر   

املكــــان الــــذى خيتــــاره لــــه الــــرب إهلــــك وترجــــع بــــاكراً ومتــــضى   
 وىف اليـــــــوم فطـــــــرياً،إىل خمـــــــدعك ســـــــتة أيـــــــام تقـــــــضيها وتأكـــــــل   

 الـــذى فيـــه خرجـــت هـــو عيـــد للـــرب إهلـــك ال تـــصنع        الـــسابع
فيــــــــه عمــــــــالً إال مــــــــا كــــــــان ضــــــــرورياً لغــــــــذاء األنفــــــــس مــــــــا خـــــــــال         

 ســـــــــبعة أســــــــابيع كاملـــــــــة  .عملــــــــها األعمــــــــال الواجــــــــب للـــــــــنفس   
تعــدها لــك إذا ابتــدأت أن حتــصد احلــصاد وتبــدأ أن حتــسب     

 علــــــى إهلــــــك،ســــــبعة أســــــابيع وتعمــــــل عيــــــد األســــــابيع للــــــرب  
ه لـك وكالربكـة الـىت باركـك     قدر مـا تـستطيع يـدك ممـا أعطـا        

 أنت وابنك وابنتـك  إهلك؛الرب إهلك وتفرح أمام الرب      
وعبـــــــــــــدك وأمتـــــــــــــك والـــــــــــــالوى الـــــــــــــذى ىف مـــــــــــــدينتك والغريـــــــــــــب   

 ىف املوضــــــع الــــــذى خيتــــــاره لــــــه   .فــــــيكمواليتــــــيم واألرملــــــة الــــــىت   
 وأذكـــــر أنـــــك كنـــــت عبـــــداً ىف    .فيـــــهالـــــرب إهلـــــك ليـــــدعى امســـــه    

األوامــــر  أرض مــــصر واحفــــظ واعمــــل كــــل الوصــــايا وكافــــة      
ورتـب عيـد املظــال وأقمـه ســبعة أيـام عنــدما جتمـع أو حتمــل      

 وتفــرح ىف عيــدك أنــت وابنــك    .معــصرتكمــن بيــدرك ومــن   
وابنتـــــــــــــــــك وعبـــــــــــــــــدك وأمتـــــــــــــــــك والـــــــــــــــــالوى والغريـــــــــــــــــب واليتـــــــــــــــــيم  

 ســـــبعة أيـــــام تعيـــــد للـــــرب إهلـــــك ىف  .مـــــدنكواألرملـــــة الـــــىت ىف 
 }٧٤{

 فـــإذا باركـــك الـــرب إهلـــك  .إهلـــكاملكـــان الـــذى خيتـــاره الـــرب 
 فيكـــــــــون لـــــــــك  يـــــــــديك،يـــــــــع غالتـــــــــك وىف ســـــــــائر أعمـــــــــال   ىف مج

 حيــــــضر كــــــل ذكــــــر لــــــك أمــــــام  .الــــــسنةالفــــــرح ثــــــالث مــــــرات ىف 
 ىف عيــد .إهلــكالــرب إهلــك ىف املكــان الــذى خيتــاره لــه الــرب  

 وال تقــف أمــام الــرب  .املظــالالفطــري وعيــد األســابيع وعيــد  
 بـــــــــــــــل كـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد فواحـــــــــــــــد كقـــــــــــــــوة أيـــــــــــــــديكم      .فارغـــــــــــــــاًإهلـــــــــــــــك 

 اجعـــــــل لـــــــك قـــــــضاة  .إهلـــــــكلـــــــرب وكالربكـــــــة الـــــــىت أعطاكهـــــــا ا 
وكتبـــة وقـــواداً بـــالتعليم تقـــيمهم عليـــك ىف مجيـــع مـــدنك الـــىت   

  .يعطيك الرب إهلك حسب أسباطك
‡iÿa@¶g@båg@‘ì‡ÕÜa@tíÜbrÝÜ@a‡ª@ @

ىف هذه النبوة يذكرهم الرب بالثالثة أعياد الكربى الىت كانوا          
عيد الفصح وعيد اخلمسني وعيد يعيدوا عند بيت الرب وهى      

  .ظالامل
 شهر أبيب هنا غري شهر أبيب       ،)احفظ شهر أبيب    ( وقوله  

 ودعى فيما بعد نيسان وكان      العربية،القبطى ولكنه من الشهور     
أوالً الشهر السابع من سنتهم املدنية مث أصبح فيمـا بعـد أول             

 وكلمـة   .مـصر شهورهم الدينية ألن فيه أخرجهم الرب من        
 ىف هـذا    اليتاألعياد   ب االحتفال هنا معناها احلرص على      احفظ
  .الشهر

 معناه العبور ورتب تذكاراً لعبور املالك املهلك        عيد الفصح 



 }٧٥{

 وكان  .أيضاًعن بيوم وأبكارهم وتذكاراً خلروجهم من مصر        
  .الفطرييعقب أكل الفصح مباشرة سبعة أيام عيد 

 وثيقاً بذكرى اخلـروج مـن       ارتباطاًوكان العيدان مرتبطني    
راً خلروف الفصح الذى رش دمه على        فالفصح كان تذكا   .مصر

. القائمتني والعتبة العليا ىف كل بيت من بيوت بـىن إسـرائيل           
أما  ) ١٣ ،١٢خروج  ( وهكذا جنا أبكارهم من املالك املهلك       

بعد  -الفطري فكان تذكاراً للفطري الذى أكلوه ىف أيامهم األوىل          
صر من العجني الذى أخذوه معهم من م       - عبورهم البحر األمحر  

 والرب نفسه هو الذى     ). ٣٩ :١٢خروج  ( إذ كان مل يختمر     
رسم نظام ذبيحة الفصح بكل دقة وعناية لكى تكـون رمـزاً            
وإشارة ونبوءة مصورة ملا سوف يتم ىف ملء الزمان من ذبـح            
احلمل اإلهلى وأكله وسفك دمه كفارة وخالصاً لكل من يؤمن          

  .به
كما قيل بسبب    ليس   خبز الشقاء أو املشقة   ويسمى الفطري   

 فـالفكرة   .مصر إنه يرمز للمشقة والتعب ىف       .اللذيذطعمه غري   
 فكما نتذكر   .متاماًاملقصود نقلها من خالل النص الكتاىب خمتلفة        

دائماً موت خملصنا متصالً بقيامته كذلك كان علـى إسـرائيل           
  .حبريتهمدائماً أن يتذكروا عبوديتهم مرتبطة 

 لعبودية إسرائيل بقدر مـا      هكذا فإن الفصح مل يكن تذكاراً     
م من العبودية واخلبز الذى كان أساساً خبز املشقة         هكان لتحرير 

بسبب العجلة أصبح اآلن كما كان بالفعل خبز حالة جديـدة           
 كل اخلمرية القدمية الىت كانت رمزاً للفساد واملوت كان          .للبقاء

 }٧٦{

 عجيناً جديـداً  جيب أن تعزل من بيوم كان عليهم أن يكونوا          
  ). ٧ :٥كو ١( ا كانوا فطرياً كم

 فكان يقع بعد مخسني يومـاً مـن عيـد           عيد اخلمسني أما  
  الباكورة الذى هو يوم تقدمي حزمـة الترديـد أمـام الـرب            

 وكانت تطلق عليه عدة أمساء فقد مسى عيد األسابيع          ). ٢٣ال  ( 
 القمح،وعيد احلصاد ألنه كان يقدم فيه أول رغيفني من حصاد           

 وكان طبقاً للتقليد اليهـودى      .الثمارعيد أوائل   كما مسى أيضاً    
 السنوى بتسليم الشريعة ىف سيناء فقد قيـل أن          االحتفالتذكار  

موسى استلم الشريعة فوق جبل سيناء ىف اليوم اخلمسني خلروج          
  .بالناموسبىن إسرائيل من مصر ولذا مسى بالعربية عيد البهجة 
لفطري يشري إىل   كان عيد الفصح يشري إىل موت املسيح وعيد ا        

حياة النقاوة ىف املسيح وعيد الباكورة يشري إىل قيامة ربنا يسوع           
املسيح من األموات أما عيد اخلمسني فكان يـشري إىل حلـول            
الروح القدس الذى يؤلف اخلليقة كلها يهوداً وأمميني ليجعـل          

كو ١. (  الكنيسة كشاهد له على األرض     أيمنهم جسد املسيح    
١٣ :١٢.(   

 به اليهود بعد قيامة املـسيح       احتفل اخلمسني الذى    كان عيد 
 وهـو  .لليهود آخر عيد مخسيىن  املسيحية، من وجهة نظر     يعترب،

 وكلمـة   .مسيحى) عنصرة  ( ىف نفس الوقت أول عيد مخسيىن       
  .إجتماععنصرة كلمة عربية تعىن 

لقد أصبح يوم اخلمسني بعد قيامة الرب تذكاراً حللول الروح          
يذ ىف العلية ىف نفس يوم اخلمسني اليهـودى         القدس على التالم  



 }٧٧{

القدمي حيث يذكر سفر أعمال الرسل أنه ىف هذا اليوم مت هـذا             
.. ) .اخلمسنيوملا حضر يوم     ( .البشريةاحلدث اجلليل ىف تاريخ     

  .١ :٢أع 
 ىف الكتاب املقدس يشري إىل      ٥٠ويرى آباء الكنيسة أن رقم      

 كانت تقدس الـسنة      ففى العهد القدمي   .والغفرانالعفو والصفح   
 ويعفى املدينون من ديوم     -وتعرف بسنة اليوبيل     - ناخلمسو

وتقدسون السنة اخلمسني وتنـادون بـالعتق ىف        ( وحيرر العبيد   
األرض جلميع سكاا تكون لكم يوبيالً وترجعون كل إىل ملكه          

  .١٠ :٢٥ال ) وتعودون كل إىل عشريته 
  :العيدذا أما عن املعاىن الرمزية وحتقيقها هل

فإن القديس إبيفانيوس أسقف قربص يقارن بني تقـدمي          @
اليهود قدمياً لباكورات حصاد حقوهلم وبني تقدمي املسيح        
جسده إىل اآلب بدخوله إىل داخل السماء كباكورة مثار         

  .بالصليبللطبيعة البشرية املفتداة 
ويقارن القديس يوحنا ذهىب الفم بني ما مت ىف هذا اليوم            @

يبدأ فيه املنجل عمله ىف احلصاد وبـني خـروج          حيث  
التالميذ للكرازة واخلدمة بعد حلـول الـروح القـدس          

  .عليهم
 فهو ثالث األعياد السنوية الكربى الىت كـان         عيد املظال أما  

جيب على كل ذكر ىف إسرائيل أن يتراءى أمام الرب ىف املوضع            
ال أثناء   من عادم أن يسكنوا ىف مظ      االسم واشتق   .خيتارهالذى  
 فلقد  .إسرائيل وهو أكثر املواسم جة بني أعياد بىن         .العيدمدة  

 }٧٨{

كان يقع ىف وقت من السنة تكون فيه كل قلوب الشعب مليئة            
أما الشكر والفـرح فـألن كـل        .. .والترقببالشكر والفرح   

احلاصالت والثمار تكون قد مجعت ووضعت ىف املخازن وأمـا          
 املطر املتـأخر إلعـدادها      رانتظاالترقب فألن األرض تكون ىف      

  .جديدحملصول 
وقد ذكرهم موسى النىب بوجوب حضورهم إىل املكان الذى         

 الجتمـاع  وقد كان    .الثالثة ذه األعياد    لالحتفالخيتاره الرب   
شعب اهللا معاً ىف مكان واحد ثالث مرات ىف السنة حكم مثينة            

  :منهاوغايات طيبة 
  .إميامإن هذا يشري إىل وحدانية  @
الـذى  ) يهوه  (  حول إله واحد هو الرب       التفافهموإىل   @

  .يعبدونه
وكان هذا يذكرهم دائماً بإهلهم حىت ال ينسوه فينساقوا          @

  .وراء آهلة أخرى ليعبدوها
 فرصاً روحية مباركة يتذكرون     االجتماعاتكانت هذه    @

  .فيها شريعتهم
وقد أوصاهم الرب أن ال حيضروا أمامه فارغني بل حيملـوا           

هم قرابينهم وعطاياهم السخية الىت يقدموا بسرور ورضـى         مع
 وقد كانت   .والفقراءإكراماً للرب ولعبيده من الكهنة والالويني       

العادة قدمياً أن يقدم أفراد الشعب الفاكهة واخلبز إىل الكنيسة ىف           
هذا اليوم وذلك ىف رأى بعض علماء الكنيسة أنه مـن آثـار              

  .اليهودىالطقس 



 }٧٩{

ان مصدر النعم والرازق ومعطى مجيع اخلريات       والرب وإن ك  
فإنه مع ذلك يطلب من أوالده أن يقدموا له من هذه العطايـا             

 وإذ يقـدموا إىل     .حلـسناته كعالمة على حبهم له وشكرهم      
جالله يسر ا ويقبلها منهم كرائحة خبور زكية ويكافئهم عنها          

 إىل   فال يليق ـم أن حيـضروا       .بسببهاويذكرها هلم ويذكرهم    
  الرب فارغني بل يقدموا ويعطوا كل واحد حسبما تعطى يـده          

أى حبـسب مكانتـه     ) بل كل واحد فواحد كقوة أيديكم       ( 
وطاقته وليس عن خبل أو شح بل مبا يتناسب مع بركة الرب الىت             

  .إياهاأعطاه 
كما سبق  Tenouw]t  `mmok :الشمامسةوبعد ذلك يرتل 

   ) .٣٩ص ( 

  ثم يقرأ البولس عربياً
  } البولس إىل أهل كور�ثوس األوىل {

   )٤٠ -١٨ :١٤ص( 
 مجــــيعكم،وأنــــا أشــــكر إهلــــى ألىن أنطــــق بلــــسان أكثــــر مــــن    

بل أريـد أن أقـول مخـس كلمـات بفهمـى ىف الكنيـسة ألعـظ          
خــوتى  إ يــا  .باللــسان قومــاً آخــرين أفــضل مــن ربــوات كــالم      

ال تكونـــــوا أطفـــــاالً ىف أذهـــــانكم بـــــل كونـــــوا أطفـــــاالً ىف الـــــشر      
 ألنـــــــــــــــــه مكتــــــــــــــــــوب ىف  .كـــــــــــــــــاملني  أفهـــــــــــــــــامكم فكونــــــــــــــــــوا  وأمـــــــــــــــــا ىف 

النـــــاموس أىن بـــــذوى ألـــــسنة أخـــــرى وبـــــشفاه أخـــــرى ســـــأكلم  
 }٨٠{

 .الـــــرب وهكـــــذا أيـــــضاً مل يـــــسمعوا مـــــىن يقـــــول     .الـــــشعبهـــــذا 
فاأللـــسنة اآلن ليـــست موضـــوعة عالمـــة للمـــؤمنني بـــل لغـــري      

فأمـــــــــــــــــــا النبـــــــــــــــــــوات فليـــــــــــــــــــست لغـــــــــــــــــــري املـــــــــــــــــــؤمنني بـــــــــــــــــــل     . املـــــــــــــــــــؤمنني
لــــــــها ىف مكــــــــان واحــــــــد   للمــــــــؤمنني، إن اجتمعــــــــت الكنيــــــــسة ك  

وكـــــــــان اجلميـــــــــع يتكلمـــــــــون بألـــــــــسنة فـــــــــدخل عـــــــــاميون أو غـــــــــري    
 .نــــــوا وج) خولطــــــوا ( مــــــؤمنني أفــــــال يقولــــــون أن هــــــؤالء قــــــد     

وإذا تنبــأوا كلــهم ودخــل علــيهم أحــد غــري مــؤمن أو عــامى       
 وتــــصري اجلميــــع، يحكــــم عليــــه مــــن  اجلميــــع،إنــــه يــــوبخ مــــن  

  وهكــــــذا خيــــــر علــــــى وجهــــــه ويــــــسجد هللا   .ظــــــاهرةخفايــــــا قلبــــــه  
خــــــــوتى إذا إ يــــــــا .فــــــــيكم قــــــــائالً أن اهللا باحلقيقــــــــة حــــــــال اًمعترفـــــــ 

 لــــــــه تعلــــــــيم، لــــــــه مزمــــــــور،اجتمعــــــــتم فكــــــــل واحــــــــد مــــــــنكم لــــــــه  
 فليكن كـل شـىء   ،)ترمجة (  له تفسري   لغة، له   استعالن،
 أو علـــــى اثـــــنني فـــــاثننيإن كـــــان أحـــــد يـــــتكلم بلـــــسان . للبنيـــــان

وليتـــــرجم واحـــــد، ولكـــــن   ) وبترتيـــــب ( األكثـــــر ثالثـــــة ثالثـــــة   
ن مل يكـــــــــــن متـــــــــــرجم فليـــــــــــصمت ىف الكنيـــــــــــسة وليـــــــــــتكلم بينـــــــــــه  إ

 أمـــــــــــــــا األنبيـــــــــــــــاء فليـــــــــــــــتكلم منـــــــــــــــهم إثنـــــــــــــــان أو ثالثـــــــــــــــة   .اهللاوبـــــــــــــــني 
) أوحــى (  ولكــن إن أعلــن .اآلخــرون) وليميــز ( ولــيحكم 

 ألنكـــــــــــم تقـــــــــــدرون  األول،آلخـــــــــــر وهـــــــــــو جـــــــــــالس فليـــــــــــصمت    



 }٨١{

ولتترمجــوا لكــى تتعلمــوا   . مجــيعكم أن تتنبــأوا واحــداً واحــداً   
 .لألنبيـــاءكلكـــم ألن أرواح األنبيـــاء ختـــضع  كلكـــم وتتعـــزوا  

كمـا هـو   . )وصـلح  ( ألن اهللا ليس إله تفريق بل إلـه سـالم         
 لتـــــــــــــصمت النـــــــــــــساء ىف  .القديـــــــــــــسنيكـــــــــــــائن ىف مجيـــــــــــــع كنـــــــــــــائس   

الكنــــــائس ألنــــــه لــــــيس مأذونــــــاً هلــــــن أن يــــــتكلمن بــــــل خيــــــضعن       
 ولكن إن كن يِردن أن يـتعلمن  .أيضاًكما يقول الناموس    

 ىف منــــــازهلن ألنــــــه قبــــــيح بالنــــــساء أن    شــــــيئاً فليــــــسألن رجــــــاهلن  
 أم .اهللالعـــــــــل مـــــــــنكم خرجـــــــــت كلمـــــــــة     أ.الكنيـــــــــسةتـــــــــتكلم ىف 

 إن كــان أحــد حيـــسب نفــسه نبيـــاً أو    .انتـــهتإلــيكم وحــدكم   
إـــــــــا وصــــــــايا الـــــــــرب وإن  . روحيــــــــاً فلــــــــيعلم مـــــــــا أكتبــــــــه إلــــــــيكم    

خــــوتى جــــدوا للتنبــــؤ وال   إ فــــاآلن يــــا  .فليجهــــلجهلــــها أحــــد  
  . كل شىء للبنيانوليكن. متنعوا التكلم بألسنة

  �عمة ا اآلب فلتحل على أرواحكم يا آبائي وإخوتي آمني
ال ينكر معلمنا بولس الرسول وجود موهبة األلسنة بل يقول          
أنه يتكلم بألسنة أكثر من أى واحد آخر ولكن يصر علـى أن             

  .الكنيسةقيمة أية موهبة تقاس مبدى فائدا لكل مجهور 
ل يعاجل مسألة التكلم بألـسنة      وال يزال معلمنا بولس الرسو    

 وقد كانت هذه الرغبة     .أوالداًفيطلب إىل الكورنثيني أال يكونوا      
 كانـت ىف    - الشديدة للتكلم بألسنة واملبالغة ىف تقدير قيمتها      

 }٨٢{

 نوعاً من حب الظهور الذى ال يتهافت عليه سـوى           -احلقيقة  
  .والصغاراألوالد 

عهد القدمي فيذكر   مث يسوق معلمنا بولس الرسول دليالً من ال       
 عن  الفصل، وكان اهللا ىف هذا      ١٢ - ٩ :٢٨ما ورد ىف إشعياء     

 فقد وعظهم إشعياء بلغتهم العربانيـة       .الشعب يهدد   نبيه،طريق  
 وبسبب عدم طاعتهم أخـربهم      .يفهمواولكنهم مل ينصتوا ومل     

 سيهزموم وحيتلون مـدم وسيـضطرون إىل        اآلشورينيبأن  
موا أى أم كانوا سـيجربون علـى         إىل لغة ال يفه    االستماع

اإلصغاء إىل ألسنة قاهريهم األجنبية وهم يتكلمون بأشياء غـري          
  .مفهومة

وهكذا نرى معلمنا بولس الرسول يعلن أن األلسنة قصد ا          
 وأا كانت ىف النهاية عدميـة       مؤمن،شعب قاسى القلب وغري     

  .هلمالتأثري بالنسبة 
حجة أخرى عملية جـداً     مث يستخدم معلمنا بولس الرسول      

 اجتمـاع وهى أنه إذا دخل إنسان غريب أو شخص بسيط إىل           
مسيحى حيث كان كل واحد ينطق بأصوات غري مفهومة كما          
كانوا يفعلون عندما يتكلمون بألسنة، فإن هذا الـشخص قـد           

 .يهـذون يتوهم أنه دخل إىل مستشفى للمجاذيب به جمـانني          
 بوقار وبلغة   االجتماعسط  ولكن إذا كانت كلمة اهللا تعلن ىف و       

 إذ أن هذا الشخص سيجد      .خمتلفةمفهومة فإن النتيجة ستكون     
  .اهللانفسه وجهاً لوجه أمام خفايا قلبه ونفسه وأمام 

فإن الشىء الوحيد الذى ال ينظر إليه اإلنسان عادة هو ذاته،           



 }٨٣{

 .ذااوالشىء األخري الذى نفكر ىف مواجهته وكشفه هو قلوبنا          
يحية جترب اإلنسان على أن يكون متـضعاً وأمينـاً   إن رسالة املس 

  .قلبهوصرحياً ىف مواجهة نفسه وكشف خبايا وخفايا 
وهكذا خيرج اإلنسان من الكنيسة وهو متأكد أنه كـان ىف           

 وعندما نشعر بالقرب من اهللا وبقرب اهللا منا نكون          .اهللاحضرة  
معلمنا  ويعلن   .واختربناهاقد اشتركنا حقاً ىف العبادة ومارسناها       

بولس الرسول أنه من األفضل صمت الكنيسة ىف عدم وجـود           
  .مشوشةمترجم عن الكالم بألسنة ألن وقتها ستظهر الكنيسة 

وعندما يأتى احلديث عن النبوة يؤكد معلمنا بولس الرسول         
على أنه البد أن يكون متييز لالرواح الىت تعترب الضابط ملوهبـة            

 .بألـسنة بط ملوهبة الـتكلم     النبوة كما أن ترمجة األلسنة الضا     
فعندما تكون الكنيسة جمتمعة وجاءت رسالة ألحد املؤمنني فمن         

 .الهلم موهبة متييز األرواح يتأكدوا هل هذه الرسالة من اهللا أم            
 مبعىن أن ليس    .١ :٤يو  ١ )امتحنوا األرواح هل هى من اهللا       ( 

  .موهبةكل من يقول كالماً تكون عنده 
ىت متيز النبوة الشيطانية هى أنه ىف حالـة         ومن األمور القوية ال   

روحية تكون أرواح األنبياء خاضعة هلـم أى ال يغيـب           لالنبوة ا 
ذهنهم بل يكونـوا مـتحكمني ىف نفوسـهم ويـسترجعون           

 الشيطاىن فهو جيرد    االنفعال أما   .أرادواشخصيام ىف أى وقت     
 املوهبة، ألن اهللا الذى يهب هذه       .ذاتهاإلنسان من سلطانه على     

 وعلى ذلـك    .سالمليس هو إله تشويش وعدم نظام بل هو إله          
جيب أن يسود النظام والسالم مجيع الكنائس املسيحية ىف كـل           

 }٨٤{

  .مكان
  ويوصى معلمنا بولس الرسول النساء بالصمت ىف الكنيـسة        

لتصمت النساء ىف الكنائس ألنه ليس مأذوناً هلن أن يتكلمن          ( 
ن إن كن يـردن أن      بل خيضعن كما يقول الناموس أيضاً ولك      
لكن ىف عدم حتقـري     )  يتعلمن شيئاً فليسألن رجاهلن ىف منازهلن     

 ليس ذكر وأنثى ألنكم مجيعاً      لشأا أو إقالل من كرامتها ألنه     
غري أن الرجل لـيس      ) ٢٨ :٣غل   ( واحد ىف املسيح يسوع   

 :١١كو  ١( من دون املرأة وال املرأة من دون الرجل ىف الرب           
١١ .(  

ان حيدث ىف كورنثوس أن املرأة حتاول أن تقلـد          ويبدو أنه ك  
 فمثالً كانت تكـشف     .وضعهاالرجل وتفعل مثله وتتغافل عن      

 ولكن كما ورد  .املعلم وكذلك تتخذ موضع     الرجل،رأسها مثل   
ىف الناموس ىف سفر التكوين يتضح أن املـرأة ختـضع لـسيادة             

 فمن الواضح أن معلمنا بولس الرسول يضع الرجـل ىف           .الرجل
 ذلك،وضع السيادة أو الرأس بالنسبة للمرأة دون أن يكون ىف           م

 ما يعىن أفضلية الرجل على املرأة من حيـث          سابقاً،كما ذكرنا   
  .اخللقةالنوع أو 

ويتحدث معلمنا بولس الرسول بشىء من الصرامة ويعلن أن         
ما يناله الفرد من مواهب روحية ال يعطيه أى حـق أن يكـون            

و يعلن أن النصائح الىت قدمها والقواعد        وه .السلطةمتمرداً على   
 أما مسئولية القبول    .املسيحالىت وضعها قد جاءته من ربنا يسوع        



 }٨٥{

 فمن أطاع أطاع ومن أمهل      وحدهم،والطاعة فتقع على عاتقهم     
  .ويفعلهومل يطع فهو حر فيما يعتقده 

مث خيتم معلمنا بولس الرسول أقواله ىف هذا الصدد فيؤكـد           
 يرغب ىف أن يطفىء موهبة أحد وأن الـشىء  بوضوح تام أنه ال   

. حسن الترتيب واللياقة ىف الكنيسةالذى يطالب به بإصرار هو   
 أن كل من قبل موهبة من اهللا مهما         هيوالقاعدة الىت يضعها    

كانت هذه املوهبة، فإنه ينبغى أن يذكر أن القصد منها لـيس            
           ده أن تكون ألجل ذاته هو بل ألجل بنيان الكنيسة، وليس

 وعندئذ يستطيع أن يستخدم مواهبه داخـل        .اهللاهو بل د    
  .الصحيح االستخدامالكنيسة 

بقيت كلمة أخرية فيما خيتص مبا حـدث يـوم اخلمـسني            
 معجزة يوم اخلمسني كانـت معجـزة   .بألسنةخبصوص التكلم  

تكلم التالميذ بفـضلها    .. .اخلاصمتتاز بطابعها اخلاص وهدفها     
 أمـا   .تبـشريهم حاجة سامعيهم بقصد    بلغات خمتلفة من أجل     

التكلم باأللسنة املذكور ىف هذا الفصل فهـو عمـل تعبـدى            
 خيتص بالصالة وال عالقة له بالتكلم بلغـات جديـدة     -خالص

  بقصد الكرازة والتبشري 
  ثم يقول املرتلون حلن حلول الروح القدس

الروح المعـزى   
الذى حـل علـى     
الرسل فـى عيـد     

Pìpneuma `mparaklh-
ton  vh̀etaf̀i  `ejen  
nìapoctoloc  'en  `p]ai  

 }٨٦{

ــى   ــسين حت الخم
 .ة كثيرةنطقوا بألسن

`n;pentikocth  aucaji  
'en  \anmh]  ̀nlac  .  @

  برلكس
كان لما كملت   
ــسين  ــام الخم أي
كانوا مجتمعـين   

ثنـى  االكلهم معاً   
  .رسوالًعشر 

الروح المعزى  
ــزل مــن  ــا ن لم

 على  انبسطالسماء  
 كل واحد فنطقـوا   

  .بألسنة كثيرة
وكانت مخافة  
عظيمة وصـار   
ــن   ــوت م ص
ــأل   ــسماء فم ال
الموضع الذى فيه   

  .المسيحتالميذ 
وظهر لهم مثل   

Ac]wpi  `etaujwk  
`ebol  `nje  ni`e\oou  `nte  
;pentikocth nauqouht  
throu \ìoma `nje pimht 
`cnau   `n`apoctoloc  . 

Pipn?a?  `mparaklhton  
`etaf̀i  `epecht  `ebol  'en  
`tve  afvwr]  `ejen  
`vouai  `vouai  aucaji  
'en  \anmh]  ̀nlac  . 

Ac]wpi  `nje  ouni];  
`n\o;  oùcmh  ac]wpi  
`ebol  'en  `tve  acma\  
pima  `enauxh  `n'htf  
`nje  nimaqhthc  `nte  
Pxc?  . 

Ouo\  nauouwn\ou  



 }٨٧{

ألسنة نار كانـت    
منقسمة جميعهـا   
على كل واحد من    

  .الكرامالتالميذ 
الروح القدس  
مأل اإلثنى عشر   
تلميــذاً فتكلمــوا 
ــرة ــسنة كثي بأل

ــروح  ــأمر ال ك
  .القدس

`erwou  `m̀vrh;  `n\anlac  
`n`xrwm  nauvh]  throu  
`ejen  `vouai  `vouai  `nte  
nimaqhthc  ettaihout  

Apìpneuma  `eqouab  
ma\  pimht  `cnau  `mma-
qhthc  aucaji  'en  \an-
mh] `nlac kata `v-
oua\ca\ni  `mpi`pneuma  
`eqouab  .@

   )٨٧ص ( ثم يقول املرتلون حلن الثالث تقديسات كما سبق 
ويرشـم    Irhnh  paci ` و  lhl{  ` وبعـد ذلـك يقـول الكـاهن    

الشعب وجياوبه الشماس كما مر ، ويصلى الكاهن أوشية اإلجنيـل       
   ) .٤٩ص ( كما سبق 

  م يقرأ املزمور واإلجنيلث
   )٩ :٧١ و مز ٢ :٦٥مز ( املزمور 

فلتــــــــــسجد لــــــــــك األرض كلــــــــــها ولريتلــــــــــوا لــــــــــك وليترمنــــــــــوا   
 يـــسجد لـــه مجيـــع ملـــوك األرض وكـــل األمـــم تتعبــــد       .المســـك 

  له هلليلويا
 }٨٨{

  
   )٢٤ - ١ :٤يوحنا ص ( اإلجنيل 

فلمــــا علــــم الــــرب أن الفريــــسينب قــــد مسعــــوا أن يــــسوع قــــد       
ريين ويعمـــــــد أكثـــــــر مـــــــن يوحنـــــــا مـــــــع أن   اختـــــــذ لـــــــه تالميـــــــذاً كـــــــث  

 تـــــــــرك اليهوديـــــــــة تالميـــــــــذه،يـــــــــسوع نفـــــــــسه مل يكـــــــــن يعمـــــــــد بـــــــــل  
 .الـــسامرةومـــضى أيـــضاً إىل اجلليـــل وكـــان البـــد لـــه أن جيتـــاز   

فــــــــــــأتى إىل مدينــــــــــــة مــــــــــــن الــــــــــــسامرة يقــــــــــــال هلــــــــــــا ســــــــــــوخار بقــــــــــــرب  
 وكانـــــت هنـــــاك  .ابنـــــهالـــــضيعة الـــــىت وهبـــــها يعقـــــوب ليوســـــف     

 مـــــــــــن مـــــــــــشى  وكـــــــــــان يـــــــــــسوع قـــــــــــد تعـــــــــــب.ليعقـــــــــــوبعـــــــــــني مـــــــــــاء 
الطريــــــــق فجلــــــــس هكــــــــذا علــــــــى العــــــــني وكــــــــان وقــــــــت الــــــــساعة     

 فقـــال هلـــا .مــاءً  فجـــاءت إمــرأة مـــن الــسامرة لـــتمأل   .الــسادسة 
 ألن تالميــــذه كــــانوا قــــد مــــضوا إىل    .ألشــــربيــــسوع اعطــــيىن  

 فقالـت لـه املـرأة الـسامرية كيـف          .طعامـاً املدينة ليبتاعوا هلـم     
ألن  .ســامريةتطلـب مــىن لتـشرب وأنــت يهـودى وأنــا إمـرأة     

 أجـــاب يـــسوع .الـــسامرينيخيـــالطون ) يعـــاملون ( اليهـــود ال 
وقــال هلـــا لــو كنـــت تعلمــني عطيـــة اهللا ومــن هـــو الــذى يقـــول      

.  لطلبـت أنـت منـه فأعطـاك مـاًء حيـاً      ألشـرب، لـك أعطـيىن   
فقالت لـه املـرأة يـا سـيد ال دلـو لـك والبئـر عميقـة فمـن أيـن              

 ألعلـــــــــك أعظـــــــــم مـــــــــن أبينـــــــــا يعقـــــــــوب الـــــــــذى   .احلـــــــــىلـــــــــك املـــــــــاء 



 }٨٩{

 أجــاب .وماشــيتهطانــا هــذه البئــر وشــرب منــها هــو وبنــوه   أع
يــــــــسوع وقــــــــال هلــــــــا كــــــــل مــــــــن يــــــــشرب مــــــــن هــــــــذا املــــــــاء يعطــــــــش      

 ولكـــــن مـــــن يـــــشرب مـــــن املـــــاء الـــــذى أعطيـــــه أنـــــا فلـــــن     أيـــــضاً،
 بــــل املــــاء الــــذى أعطيــــه يــــصري فيــــه ينبــــوع    األبــــد،يعطــــش إىل 

 فقالت له املرأة يـا سـيد أعطـىن هـذا     .أبديةماء يفيض حياة  
قـــــال هلـــــا .  أعطـــــش وال آتـــــى إىل هنـــــا ألمـــــأل مـــــاًءاملـــــاء لكـــــى ال

أجابـــــــــت . يـــــــــسوع اذهـــــــــىب وادعـــــــــى زوجـــــــــك وتعـــــــــاىل إىل ههنـــــــــا 
 قـــــــال هلـــــــا يـــــــسوع حـــــــسناً قلـــــــت    .زوجاملـــــــرأة وقالـــــــت لـــــــيس ىل   

 ألنــــــــه كــــــــان لــــــــك مخــــــــسة أزواج والــــــــذى لــــــــك     زوج،لــــــــيس ىل 
 قالــــــت لــــــه  .حــــــق فهــــــذا الــــــذى قلتــــــه  .زوجــــــكاآلن لــــــيس هــــــو  

ا ســجدوا ىف هــذا اجلبــل    آباؤنــ نــىب، املــرأة يــا ســيد أرى أنــك    
وأنــــتم تقولــــون أن مكــــان الــــسجود ىف أورشــــليم حيــــث حيــــل     

 قـــال هلـــا يـــسوع يـــا إمـــرأة صـــدقيىن أنـــه تـــأتى ســـاعة        .الـــسجود
 أنــــــتم .لــــــآلبال ىف هــــــذا اجلبــــــل وال ىف أورشــــــليم تــــــسجدون   

تـــــسجدون ملـــــن ال تعلمـــــون أمـــــا حنـــــن فنـــــسجد ملـــــن نعلـــــم ألن     
اآلن  ولكـــــــن تـــــــأتى ســـــــاعة وهـــــــى    .اليهـــــــوداخلـــــــالص هـــــــو مـــــــن   

حــــــــــــــني الــــــــــــــساجدون احلقيقيــــــــــــــون يــــــــــــــسجدون لــــــــــــــآلب بــــــــــــــالروح  
 اهللا .لــــــه ألن اآلب طالــــــب مثــــــل هــــــؤالء الــــــساجدين   .واحلــــــق

روح والــــــــــــــذين يــــــــــــــسجدون لــــــــــــــه فبــــــــــــــالروح واحلــــــــــــــق يبنغــــــــــــــى أن   
  .يسجدوا

 }٩٠{

  واد  دائماً
 وذلـك ىف    اليهوديـة، بعد أن شرع السيد املسيح يكرز ىف        

رة ىف أورشليم،   مستهل خدمته فيها عقب ظهوره جهاراً ألول م       
علم بأن الفريسيني اشتدت عداوم له علـى أثـر جناحـه ىف             

وىف طريقه  .  فقرر أن يترك اليهودية ويذهب إىل اجلليل       الكرازة،
 السامرة حيث دار بينه وبني املـرأة الـسامرية          اجتازإىل هناك   

  ).سوخار ( حديثه املشهور ىف إحدى مدا 
، أعطيىن ألشرب قائالً  وعندما طلب السيد املسيح من املرأة       

دهشت املرأة السامرية من طلب السيد ألا تعلم ما يكنه اليهود           
للسامريني من كراهية سببها أن آسرحدون ملك أشور كان قد          

وأسـكنهم ىف   . م. ق ٦٧٨أتى بقوم وثنيني من بابل حواىل عام        
ــرائيل   ــباط إس ــشرة أس ــا ع ــىب فيه ــىت س   األرض ال

ن منهم ومن بقية سـكان      فتكو ) ٤ :٤ عز   ،٢٤ :١٧مل  ٢( 
األرض من اإلسرائيليني الشعب السامرى الذى كانت ديانتـه         

 ولذا كرههم اليهـود وحرمـوا       .واإلسرائيليةمزجياً من الوثنية    
 ويرى يوحنا ذهىب الفم أن التعامل كان حمرمـاً          .معهمالتعامل  

على اليهود خاصة ال على السامريني بدليل قول املرأة للمخلص          
  .يهودىمىن لتشرب وأنت كيف تطلب 

وعندئذ سنحت الفرصة املرتقبة لرب اد أن يرتقى بأفكـار          
 ولذا انتقل معها مـن      الروحية،املرأة من الربكات اجلسدية إىل      

 وذلك بأن   الروحي،الكالم عن املاء اجلسدى إىل الكالم عن املاء         
لو كنت تعلمني عطية اهللا ومن هو الذى        رد على تعجبها قائالً     



 }٩١{

 ؛حيـاً لك أعطيىن ألشرب لطلبت منه أنت فأعطاك ماًء يقول  
فلقد كانت السامرية تظنه إنساناً عادياً فـأراد أن ينبـهها إىل            

  .متجسداًحقيقته أنه عطية اهللا أى املسيح ابن اهللا أى اهللا نفسه 
 ويريد به التعليم اإلجنيلـى أو       لطلبت أنت فأعطاك ماًء حياً    

حياً ألنه يطهر النفس من وسخ       ومساه ماًء    ونعمته،الروح القدس   
  .بالفضائلاخلطية وجيعلها خمصبة 

ولئن كانت السامرية تأثرت بعض الشىء بكـالم املخلـص          
 إال أا مل تزل جسدية ىف فهمهـا ألـا           يا سيد بدليل قوهلا له    

ال دلو لـك    احتجت على قدرة السيد على إعطائها إياه بقوهلا         
عن قصده بقولـه مـن       وهنا أفصح هلا املخلص      .عميقةوالبئر  

يشرب من هذا املاء يعطش أيضاً ولكن من يشرب من املاء الذى            
 مـاء النعمـة     احلى، أى أن املاء     .األبدأعطيه أنا فلن يعطش إىل      

واخلالص والروح القدس حيصل به كل من يتناوله علـى مـا            
  .الروحيةحيتاجه من الربكات 

 إال  بيعي،الطومع أن السامرية ما برحت تظنه يتكلم عن املاء          
أا صدقت أنه قادر على إعطائها عطية زمنية عجيبة تغنيها عن           

يا سيد أعطىن هذا املاء لكى ال        فقالت   .لتستقىاإلتيان إىل البئر    
اذهـىب   فقال هلا املخلـص      .ألستقىأعطش وال آتى إىل هنا      

 وكان يبغى من وراء ذلك أن يكشف هلا عـن           ؛زوجكوادعى  
 وبـذلك يعـدها     أحد، ما ال يعلمه     خطاياها ويبني هلا أنه يعلم    

 ألن الـذى    ،زوجليس ىل    فردت املرأة قائلة     .املسيحإلدراك أنه   
 وهنـا امتـدحها     الـشرعى؛ كانت تعيش معه مل يكن زوجها       

 }٩٢{

 ألنه لـو    حكيمة،املخلص على صدقها فكان ذلك منه سياسة        
  .حديثه إىل االستماع عنه غاضبة دون النصرفتوخبها 

 وهو شـخص    املستورة،خربها بأمورها   فلما رأت املرأة أنه أ    
 أيقنت أنه البد يعرف الغيب بوحى من        املوطن،يهودى غريب   

  .نىبيا سيد أرى أنك  وهلذا قالت له اهللا،
رأت السامرية أن تنتهز هذه الفرصة الذهبية لتسأله عن وجه          
الصواب ىف اخلالف القائم بني السامريني واليهود بشأن املوضع         

 هل هو جبل جـرزمي كمـا يعتقـد          جود،السالذى ينبغى فيه    
  .اليهودالسامريون أم أورشليم كما يقول 

ومنشأ اخلالف أن منسى أخا يادى عظيم األحبـار الـذى           
 مهيب وأمخد نريان غضبه على      باحتفالاستقبل اإلسكندر األكرب    

اليهود، تزوج من إمرأة أجنبية هى ابنة الواىل الذى واله داريوس           
فنفى يادى أخاه منسى من اهليكـل       . ملك الفرس على السامرة   

 فلجأ منـسى إىل     أجنبية،وأبعده من األمور املقدسة لزواجه من       
محيه فشيد له هذا هيكالً عظيماً ىف جرزمي بالقرب مـن بئـر             

 وجعل منسى حـرباً     منه،يعقوب الذى جاءت السامرية لتستقى      
  وخباصة الذين اقتدوا   الفارين، فانضم إليه كثري من اليهود       .عليه

واستمر اهليكل حنو   . به وخالفوا الشريعة بزواجهم من أجنبيات     
 ولكن ذلك مل يثن السامريني عن إقامـة         .هدممائىت سنة إىل أن     

  .احلقيقة هذا ما جعل املرأة تسأل املخلص عن .هناكالعبادة 
يا إمرأة صدقيىن أنه تأتى ساعة ال ىف        فأجاا املخلص قائالً    

 تأتى ساعة  فقوله   .لآلبسجدون  هذا اجلبل وال ىف أورشليم ت     



 }٩٣{

أى حني تهدم مدينة اليهود وهيكلهم على يد الرومـان بعـد            
 قبـل،  كما هدم اهليكل ىف جرزمي من        صعوده،أربعني سنة من    

وحينئذ يكون السجود ال ىف جبل جرزمي وال ىف أورشليم بل ىف            
كل مكان ألنه سوف تقام الكنائس للمسيحيني ىف مجيع أحنـاء           

  .العامل
ضح هلا املخلص الفرق بني شعبها وشعب اليهود فقـال          مث و 

 فقد كانوا جيهلون اهللا ألـم       ،تعلمونأنتم تسجدون ملا لستم     
أمـا حنـن    مث قال عن اليهود      ) . ٣٣ :١٧مل  ٢( أشركوا به   

 ألن لنا إعالن كامل عنه ألننا قبلنـا األسـفار           فنسجد ملا نعلم  
  .اليهودن اخلالص هو ماملقدسة كلها وفضالً عن ذلك فإن 

ولكن تأتى ساعة وهـى     واسترسل املخلص ىف حديثه قائالً      
اآلن حني الساجدون احلقيقيون يسجدون لـآلب بـالروح         

أى أن زمان شريعة اإلجنيل قد حضر ومبقتضاها يسجد         . واحلق
لآلب املسيحيون سواء أكانوا من اليهود أو من السامريني أو من           

أورشليم بـل ىف كـل      األمم األخرى ال ىف هذا اجلبل وال ىف         
  .مكان

مث أوضح السبب ىف وجوب عبادة الناس هللا بالروح ألن اهللا           
فالذين يسجدون له فبالروح واحلق      وحيث األمر كذلك     .روح

  .يسجدواينبغى أن 
واختارت الكنيسة هذا الفصل من اإلجنيل ليقرأ ىف الـصالة          
الثالثة من صلوات السجدة لتبني لشعبها أنه ىف عهـد شـريعة            

جنيل قد بطل تقدمي الذبائح احليوانية واُستعيض عنها بالذبائح         اإل
 }٩٤{

الروحية الىت هى العبادة القلبية املقترنة باإلميان والرجاء واحملبـة          
 وجيب على   .واحلقالىت جيب أن تقدم هللا من مجيع األمم بالروح          

  .بالشكلياتالناس أن يسجدوا هللا ويعبدوه بروحانية حقيقية ال 
  ) اإلنجيلطرح يقال بعد  (

روح هــــــــــــــو اهللا اآلب والــــــــــــــذين يــــــــــــــسجدون لــــــــــــــه ينبغــــــــــــــى أن  
 فإنـــــــــه بالـــــــــسر قـــــــــرر لنـــــــــا موســـــــــى  .احلـــــــــقيـــــــــسجدوا لـــــــــه بـــــــــالروح 

 إذ يقــــول هكــــذا  أقــــانيم،جــــوهراً واحــــداً للثــــالوث ذو ثالثــــة   
امســــــع يــــــا إســــــرائيل الــــــرب إهلــــــك واحــــــد هــــــو ولــــــيس إلــــــه آخــــــر    

 ولكــــــن الــــــذين مسعــــــوا هــــــذا     غــــــريه، ســــــواه فــــــال تــــــسجد آلخــــــر     
 مـــن أجـــل  .الالهـــوتتوجبوا أن يطيقـــوا ســـر  الـــصوت مل يـــس 

 الوحيـــــد الـــــذى ىف حـــــضن أبيـــــه جتـــــسد وأعلمنـــــا عمـــــق      هـــــذا،
 روح احلــــــــق املنبثــــــــق مــــــــن اآلب حــــــــل علــــــــى الرســــــــل      .الهوتــــــــه

 مــــــــن أجــــــــل هــــــــذا نــــــــضرع حنــــــــن    .نــــــــاراألطهــــــــار وظهــــــــر بألــــــــسنة   
صـــــــــــارخني قـــــــــــائلني أيهـــــــــــا الـــــــــــروح املعـــــــــــزى الـــــــــــذى حـــــــــــل علـــــــــــى  

 العظيمــــــــــــــة الرســــــــــــــل ألــــــــــــــق نــــــــــــــاراً ىف عقولنــــــــــــــا وقلوبنــــــــــــــا بقوتــــــــــــــك 
 لكـــــى نقـــــول مـــــا يليـــــق   .حقوقـــــكوأرشـــــد نفوســـــنا إىل معرفـــــة  

اد لآلب واالبن والـروح القـدس الثـالوث املـساوى       . باهللا
  .اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين آمني

  :ثم يقول املرتلون مرد اإلجنيل 



 }٩٥{

نفس المـرأة   
السامرية التـى   
ــاء  ــدت م وج

الحيـاة تباركـك   
ألن عندك مـاء    

  .الحياة
فلنــــسجد 
لمخلصنا محـب   
البشر الـصالح   
ألنه تراءف علينا   

  .وخلصناوأتى 

Yuxh `n;̀c\imi `nca-
marithc  >  qh̀etacjimi  
`noumwou  `n`wn'  >  `ècmou  
`erok  je  `cxh  'atotk  >  
`nje  ;moumi  `mmou  `nte  
`pwn'  . 

Marenouw]t  `mpen-
cw?r?  >  pimairwmi  
`n`agaqoc  >  je  `nqof  
af]en\ht  'aron  >  af̀i  
ouo\  afcw;  `mmon  .@

ويرشـم الـشعب     Irhnh  paci ` و  lhl{ ` يقول الكـاهن 
  :ويجاوبه الشماس كما مر ثم يصلى الكاهن

  
  } أوشية السالمة {

وأيضاً فلنسأل  
اهللا ضابط الكل أبا    
ــا ــا وإهلنـ  ربنـ
ــسوع  ــصنا ي وخمل

  .املسيح

Palin   on   maren;\   `e 
V;   pipantokratwr   >   
`viwt   `mPen_    ouo\   
Pennou;   ouo\   Pencw?r?   
Ihc?    Pxc?    . 

 }٩٦{

نسأل ونطلب  
 من صالحك يا حمب   

  .البشر
أذكر يـا رب    
ــستك  ــالم كني س
الواحدة الوحيـدة   
ــة  ــة اجلامع املقدس

@.الرسولية @

Ten;\o ouo\   ten-
twb\   `ntekmet̀agaqoc    
pimairwmi    . 

` Ari`vmeùi    P_    `n-
;\irhnh    `nte    tekoùi    `m-
mautc    `eqouab    `nkaqo-
likh    `ǹapoctolikh    nek-
`klhci`a     .@

  يقول الشماس
صلوا من أجـل    
سالم الواحدة الوحيدة   
املقدســة اجلامعــة  
الرسولية األرثوذكسية  

@.اهللاكنيسة  @

` Proceu[acqe    `uper    
thc     `irhnhc     thc     `agiac    
monhc     kaqolikhc     ke    `a-
poctolikhc    orqodo[ou    
tou    Qeou    ek`klhciac    .@

  يقول الشعب
@يارب ارحم @Kuri`e      `ele`hcon@

  يقول الكاهن
هذه الكائنة من   
أقاصى املسكونة إىل   

  أقاصيها 
وكل الشعوب  
ــان   ــل القطع وك

Qai  et]op   icjen    
aurhjc    `n;oikomenh    ]a    
aurhjc  . 

Nilaoc   throu    nem    
nìo\i    throu    `cmou    `e-



 }٩٧{

م الـذى   باركهم السال 
 السموات أنزله   مـن 

@.مجيعاًعلى قلوبنا  @

rwou    >    ; \irhnh ;   `ebol 
'en   nivhoùi      mhic     `e'rhi    
`enen\ht    throu  . @

ــل   وســالمب
ــذا ــر هـ  العمـ
ــم ــه أنع ــا ب  علين
  .إنعاماً

امللك واجلنـد   
والرؤساء والوزراء  
واجلموع وجرياننـا   
 ومـــــداخلنا

بكل وخمارجنا زينهم   
  .سالم

يا ملك السالم   
أعطنا سـالمك ألن    

   .أعطيتناكل شىء 

Alla    nem    ;ke\i-
rhnh    `nte     paibioc    vai   >    
`arixarizecqe   `mmoc    nan   
`ǹ\mot   . 

` Piouro    nimetmatoi    
`niarxwn     nicosni     nimh]    
nenqe]eu    nenjinmo]i   
`e'oun    nem    nenjinmo]i    
`ebol    >    celcwlou   'en    
\irhnh    niben    . 

` Pouro    `nte    ;\irhnh    
moinan  `ntek\irhnh      \wb    
gar  niben    akthitou    nan 

اهللا   لك يا  اقتننا
 خملــصنا ألننــا 
ال نعرف آخر سواك    

ــك ــدوس امس  الق
 .نقولـه  الـذى    هو

ــنا  ــى نفوس فلتح

` jvon   nak     V;   pen-
cwthr     je    tencwoun    
`nkeouai    an     `ebhl    `erok   >   
pekran    `eqouab     peten-
jw    `mmof   . marouwn'    
`nje   nh`ete    noun    m̀yuxh    

 }٩٨{

بروحك القـدوس   
وال يقوى علينا حنن    

اخلطية عبيدك موت   
ــى وال ــل  عل ك

  .شعبك

\iten    pek`pneuma    eq?u?   . 
ouo\     `mpeǹqref-jemjom    
`eron    `anon    'a     nek`ebiaik    
`nje    `vmou   `nte    \annobi > 
oude 'a    peklaoc   thrf   . 

  يقول الشعب
@يارب ارحم @Kuri`e      `ele`hcon@

  } أوشية اآلباء {
وأيضاً فلنسأل  
اهللا ضابط الكل أبا    
ــا ــا وإهلنـ ربنـ
ــسوع  ــصنا ي وخمل

  .املسيح
نسأل ونطلب  
من صالحك يا حمب    

  .البشر
أذكر يـا رب    
ــا اآلب  بطريركنـ
املكرم رئيس الكهنة   

@....أنباالبابا  @

Palin   on   maren;\   `e 
V; pipantokratwr >   
`viwt  `mPen_    ouo\   
Pennou;   ouo\   Pencw?r?   
Ihc?    Pxc?    . 

Ten;\o   ouo\   ten-
twb\   `ntekmet̀agaqoc    
pimairwmi    . 

` Ari`vmeùi P_    `mpen-
patriarxhc > `niwt   et-
taihout   >    `narxh`ereuc    
papa  abba    . . . .@

  يقول الشماس
    Ppoceu[acqe `uper tou `صلوا من أجل   



 }٩٩{

رئيس كهنتنا البابـا    
بابا وبطريرك  .. .أنبا

ورئيس أساقفة مدينة   
 العظمى  اإلسكندرية

ــاقفتنا  ــائر أس وس
  .األرثوذكسيني

arxi`erewc    `hmwn    papa    
abba . . . . > papa kepatri-
arxou  ke    arxi`epickopou   
thc megalo pwlewc ale-
[andriac >  ke   twn    orqo-
do[wn   `hmwn    `epickopwn@

  يقول الشعب
@يارب ارحم @Kuri`e      `ele`hcon@

  يقول الكاهن
 احفظـه حفظاً  

لنا سـنني كـثرية     
   .سالميةوأزمنة 

مكمالً رياسة   
الكهنوت املقدسـة   

 ائتمنته عليهـا   الىت
من قبلك كإرادتك   

وباويـة  املقدسة الط 
مفصالً كلمة احلـق    

ــتقامة ــاً باس  راعي
ــارة  ــعبك بطه ش

األساقفة  ومجيع.وبر
ــسيني  األرثوذكـ

"en oùare\  `are\    `e-
rof nan  `n\anmh]    `nrompi    
nem   \anchou    `n\irhnikon

efjwk `ebol `nqh̀eqouab    
`etakten\out  `eroc   `ebol    
\itotk    `mmetarxh`ereuc    
kata pekouw]  `eqouab  
ouo\ `mmakarion    . ef]wt    
`ebol `m`pcaji `nte    ;meq-
mhi 'en oucwouten    `f̀amo-
ni `mpeklaoc    'en    outobo    
nem oumeqmhi   .    nem       ni`e-
pickopoc throu   `norqo-

 }١٠٠{

 والقسوسوالقمامصة  
والشمامسة وكـل   

 كنيــستك امــتالء
الواحدة الوحيـدة   
ــة  املقدســــ
@اجلــامعـــة @

do[oc    nem     ni\hgoume-
noc    nem   ni`precbuteroc 
nem   nidi`akwn  nem  `vmo\  
thrf  `nte  tekoùi   `mma-
uatc     `eqouab  `nkaqolikh   
`ǹapoctolikh      `nek`klhci`a

الرسولية أنعم عليهم   
وعلينا بالسالمة ىف   

ام وصلو كل موضع  
 يصنعوا عنـا    الىت

وعن كل شـعبك    
وصلواتنا حنن أيضاً   

  .عنهم

ek`eerxarizecqe nwou   ne-
man    `nou\irhnh    nem ou-
oujai `ebol 'en mai niben 
noùproceuxh de `etoùiri 
`mmwou    `e`\rhi   `ejwn   nem   
`ejen    peklaoc    thrf   nem    
noun    \wn    `e`\rhi   `ejwou   . 
   ههنا يقدم الشماس امرة إىل الكاهن فيضع فيها البخور يداً واحدة وهو يقول

 إليـك   اقبلها
على مذحبك املقدس   
النــاطق الــسمائى 

   .خبوررائحة 
فسائر أعدائهم  

 يــرونَالــذين 
 ال يــرونَ والــذين
 وأذهلــم اســحقهم

}opou `erok `ejen   pek-
quciacthrion  `eqouab     `n-
ellogimon   `nte   `tve    `eou-
`cqoi    `ǹcqoinoufi 

Noujaji    men    throu    
nh`etounou    `erwou    nem    
nh`ete    `ncenau    `erwou   an   
'em'wmou    ouo\     maqebi-



 }١٠١{

ــت  ــهمحت  أرجل
وأمـا هـم     سريعاً

 بـسالم   فاحفظهم
يستك وعدل ىف كن  

@.املقدسة @

`wou capecht `nnousa-
lauj   `nxwlem ` Nqwou   
de `are\ `erwou 'en    ou\i-
rhnh    nem    oudike`ocunh    
'en    tekeklhci`a   `eqouab .

  يقول الشعب
@يارب ارحم @Kuri`e      `ele`hcon@

  } أوشية الذين أوصو�ا أن �ذكرهم {
أذكر يارب كل   
ــونا   ــذين أوص ال
وأمرونا أن نذكرهم   
ــضرعاتنا   ــى ت ف
ــى   ــا الت وطلباتن
نصنعها إليك أيهـا    
الرب إلهنا وفى هذا    
الزمن الذى لهـذه    
الــصالة الطــاهرة 
الذين نذكرهم كـل    
حين والذين فى فكر    
كل واحد وواحد منا    

Arìvmeùi  P_  `nouon  
niben  `etau\on\en  nan  
`eerpoumeùi  'en  nen;\o  
nem  nentwb\  `eteǹiri  
`mmwou  `èp]wi  \arok  
P_  pennou;  nem  
kata  paichou  vai  `nte  
tai  `proceuxh  eq?u?  
nh̀eten`iri  `mpoumeùi  
`nchou niben nem nhet-
'en  `vmeùi  `mpiouai  
piouai  `mmon  ouo\  

 }١٠٢{

ــذى  ــذكارهم ال وت
صار اآلن فيكـون    
لهم عـوض مـن     
ــت   ــسور الثاب ال
ــل  الغالـــب لكـ
مضرات الشياطين  
ــاس  ــشورة الن وم
األشــرار بالنعمــة 

  ..والرأفات

pouer̀vmeùi  `etaf]wpi  
;nou  maref]wpi  nwou  
`n`t]ebìw  `noucobt  ef-
tajrhout  ouo\  ef-
`srhout  `eeblabh  niben  
`nte  nidemwn  nem  
`pcosni  `nte  \anrwmi  
eu\wou.  'en  pi`\mot   ...@

  } االجتماعاتأوشية  {
وأيضاً فلنسأل  

ابط الكل أبا   اهللا ض 
ــا ــا وإهلنـ  ربنـ
ــسوع  ــصنا ي وخمل

  .املسيح
نسأل ونطلب  
@من صالحك يا حمب

Palin   on   maren;\   `e 
V; pipantokratwr >   
`viwt  `mPen_    ouo\   Pen-
nou;   ouo\   Pencw?r?   Ihc?    
Pxc?    . 

Ten;\o   ouo\   ten-
twb\            `ntekmet̀agaqoc

  .البشر
يـا رب   أذكر  
@اجتماعاتنا @

pimairwmi    . 
` Ari`vmeùi    P_    `nnen-

jinqwou;@



 }١٠٣{

  
  ههنا يرشم الشعب رمشاً واحداً وهو يقول

@.باركها @`  Cmou   `erwou@
  يقول الشماس

صــلوا مــن 
ــذه ــل هـ  أجـ
ــة   ــة املقدس البيع

@.واجتماعاتنا @

` Proceu[acqe    `uper    
thc    `agiac    ekk̀lhciac    
tauthc  ke   twn   cuneuce-
wn    `hmwn    .@

  يقول الشعب
@يارب ارحم @Kuri`e      `ele`hcon@

  يأخذ الكاهن امرة ويقول
أعط أن تكون لنـا     
بغري مـانع وال عـائق      
لنـصنعها كمـشيئتك   

  .الطوباويةاملقدسة 
ــوت صــالة  بي
بيوت طهارة بيوت   
بركة أنعم ا لنـا     

اآلتني يارب ولعبيدك   
  .بعدنا إىل األبد

Mhic    eqrou]wpi   nan    
`naterkwlin natta\o   eq-
renaitou  kata     pekouw]    
`eqouab   ouo\    ̀mmakarion   . 

|anhi    `neuxh    \anhi   
`ntoubo  \anhi  `n`cmou    `ari-
xarzecqe    `mmwou   nan   P_    
nem nek`ebiaik eqnhou   me-
nencwn    ]a   ̀ene\ 

 }١٠٤{

عبادة األوثان  
 من  اقلعهابالكمال  

  .العامل
الشيطان وكل  
ــشريرة  ــه ال قوات
 اســــــحقهم

أقدامنا  حتت   وأذهلم
  .سريعاً

الـــشكوك 
 .أبطلـهم وفاعليها  

ــراقوليــنقض   افت
  .البدعفساد 

أعداء بيعتـك   
املقدسة يارب مثـل    
كــل زمــان واآلن 

@.أذهلم @

Tmet]am]e   `idwlon    
'en oujwk    fojc    `ebol    'en    
pikocmoc   . 

` Pcatanac   nem   jom   
niben   et\wou   `ntaf   'em-
'wmou ouo\ maqebi`wou    ca-
pecht `nnensalauj   `nxw-
lem    . 

Ni`ckandalon    nem   nh-
et̀iri `mmwou korfou mar-
`oukhn `nje  nivwrj  `m`ptako 
`nte  ni\erecic  . 

Nijaji   `nte   tekek-
`klhci`a eq?u? P_    `m`vrh;   
`nchou   niben   nem    ;nou    
maqebi`wou   .@

حل تعاظمهم
ــعفهم  ــرفهم ض ع

  .سريعاً
أبطل حسدهم  
وسعايتهم وجنوم  
وشرهم ومنيمتـهم

Bwl  `ntoumetsaci\ht    
`ebol matamwou    `etoume-
jwb    `nxwlem   . 

Kwrf `nnoùvqonoc    nou-
`epibolh    noumakani`a    nou-
kakourgi`a    noukatalali`a   



 }١٠٥{

  .الىت يصنعوا فينا
 اجعلهميارب  

كلهم كـال شـىء     
 وبدد مشورم يـا   
ــدد   ــذى ب اهللا ال

  .أخيتوفلمشورة 

`etoùiri   `mmwou    'aron    . 
P_ `aritou throu   `nap-

rakton   ouo\   jwr    `ebol    
`mpoucosni    V;    vh`etaf-
jwr   `ebol   `m`pcosni   `n-
Axitovel   . 

  يقول الشعب
@يارب ارحم @Kuri`e      `ele`hcon@

  يقول الكاهن
قم أيها الرب   
اإلله ولتتفرق مجيع   
أعدائك وليهرب من   
قدام وجهك كـل    

ــضى  ــكمبغ  امس
@.القدوس @

Twnk  P_    V;    ma-
roujwr `ebol `nje   nek-
jaji    throu    marouvwt    
`ebol 'a `t\h   `mpek\o    `nje    
ouon niben eqmoc;    `mpek-
ran    `eqouab   .@

يلتفــت إىل الغــرب ويعطــى البخــور ثــالث أيــاد للكهنــة والشمامــسة  
  والشعب وهو يقول

ــعبك  ــا ش وأم
فليكن بالربكة ألـوف    
ألوف وربوات ربوات   

@.إرادتكيصنعون  @

Peklaoc    de    maref-
]wpi 'en pi`cmou `e\an-
an]o   `n]o   nem   \an`qba   
`ǹqba    eùiri       `mpekouw]     .

  يلتفت إىل الشرق ويعطى البخور ثالث أياد وهو يقول
 }١٠٦{

 en  pi`\mot   nem   nimet]en\ht"  ..والرأفاتبالنعمة 
  يقول الشعب

@يارب ارحم @Kuri`e      `ele`hcon@
ع يـد خبـور واحـدة فـى         وبعد ذلك يصعد الكاهن إىل اهليكـل ويـض        

امرة ويطوف حول املذبح دورة واحدة وينزل ويعطى البخور أمام 
اهليكل ثالث أياد وأربع أيـاد لألربـع جهـات ولإلجنيـل ويقبـل أخوتـه               
ــها دورة كاملــة ويعطــى البخــور للــشعب     الكهنــة ويطــوف البيعــة كل

  .عشيةوباقى الرتتيب مثل رفع خبور 
ــول الـــشعب   ــاء ذلـــك يقـ ــارب أن تفـــضل( وأثنـ ــا يـ و . ) .حتفظنـ

)يقولونثم )أبا�ا الذى فى السموات ( و) قدوس ا:  
ــك  ــسالم ل ال
نسألك أيتها القديسة   
املمتلئة جمداً العذراء   
كل حني والدة اإلله    

  .املسيحأم 
اصعدى صالتنا  

ــك إىل  ابنـــ
 احلبيــــــب

  .خطايانا ليغفر لنا

Xere  ne  ten;\o  `ero  >  
`w  qheq?u?  eqme\  `n`wou  >  
etoi  `mparqenoc  `nchou  
niben >  ;macnou;  `qmau  
`mPxc?   . 

`Anioùi  `nten  `proc-
euxh  >  `èp]wi  \a  
pe]hri  `mmenrit  >  `ntef-
xa  nennobi  nan  ̀ebol  . 



 }١٠٧{

ــىت  ــسالم لل ال
ولدت لنـا النـور     
احلقيقى املسيح إهلنا   

  .القديسةء العذرا
اسأىل الرب عنـا    
ليصنع رمحـة مـع     
نفوسنا ليغفـر لنـا     

  .خطايانا
ــذراء ــها الع أيت
ــدة ــرمي والـ مـ
ــسة  ــه القدي اإلل
الشفيعة األمينة الـىت    

  .البشرجلنس 
ــا ــفعى فين اش
 أمـــام املـــسيح
الذى ولدتيه لكـى    
يــنعم لنــا مبغفــرة 

  .خطايانا

Xere  qh̀etacmici  nan  
>  `mpiouwini  `ntàvmhi  >  
Pxc? Pennou; > ;-
parqenoc     eq?u?  . 

Ma;\o  `mP_  `è\rhi  
`ejwn  >  `nteferounai  
nem  nenyuxh  >  `ntef-
xa  nennobi  nan  ̀ebol  . 

:parqenoc  Mariam  >  
;qèotokoc  eq?u?  >  
;̀proctathc  `eten\ot  >  
`nte  `pgenoc  `nte  
;metrwmi  . 

`Arìprecbeuin  `è\rhi  
`ejwn  >  na\ren  Pxc?  
vh̀etarèjvof  >  \opwc  
`ntefer̀\mot  nan  `mpi-
xw  ̀ebol  ̀nte  nennobi  . 

 }١٠٨{

السالم لك أيتها   
ــة  ــة احلقيقي  امللك
ــسالم ــة ال  احلقاني

 نــسنالفخــر ج
ــا ــدت لنـ  ولـ

  .عمانوئيل
نــــسألك أن 

الشفيعة تذكرينا أيتها   
 أمـام ربنـا     املؤمتنة

يسوع املسيح ليغفر   
  ..لنا

Xere  ne  `w  ;parqe-
noc  >  ;ourw  `mmhi  
`n`alhqinh  >  xere  `p]ou-
]ou  `nte  pengenoc  >  
`arèjvo  nan  `nEmma-
nouhl  . 

Ten;\o  `aripenmeùi  >  
`w ;`proctathc `eten-
\ot  >  na\ren  Pen_  
Ihc?  Pxc?  >  `ntefxa  
nennobi  nan  ̀ebol  . 

  } ذكصولوجية العذراء {
ــرمي ىف  ــة م زين

ية عن  السموات العلو 
ــني ميــــــ
حبيبها تطلب منـه    

  .عنا
 كما قـال داود   
ىف املزمــور قامــت 

Ere `pcolcel `m-
Mariam  >  'en  nivhoùi  
etca`p]wi  >  caoùinam  
`mpecmenrit  >  ectwb\  
`mmof  ̀è\rhi  ̀ejwn  . 

Kata  `vrh;  `etafjoc  
>  `nje  Dauid  'en  



 }١٠٩{

ــة امللكـــــ
 عــن ميينــك أيهــا

  .امللك
سليمان دعاها ىف   
نشيد األنشاد وقـال    
أخىت وصديقىت مدينىت   

  .احلقيقية أورشليم
ألنه أعطى عالمة   
عنها بأمساء كـثرية    
عالية قائالً أخرجـى    
من بستانك أيتـها    

  .العنرب املختار
  ..لكالسالم 
  ...نسألك

piyalmoc  >  je  ac`o\i  
`eratc  `nje  ;ourw  >  
caou`inam  ̀mmok  ̀pouro .

Colomwn  mou;  `eroc >  
'en  pijw  ̀nte  nijw  >  je  
tacwni  ouo\  ta`]veri  
>  tapolic  ̀mmhi  ~Ilh?m?  . 

Af;mhini  gar  `eroc  >  
'en  \anmh]  `nran  
eusoci  >  je  `amh  `ebol  
'en  pek̀hpoc  >  `w  qhet-
cwtp  `narwmata  . 

Xere  ne  ̀w  ;par .. 
Ten;\o  ...@

  }كصولوجية السمائيني كلهم  ذ{
ســبعة رؤســاء 
ــوف ــة وق  مالئك
أمام الضابط الكـل    
ــدمون  خيــــ

Z?  `narxhaggeloc  >  
cèo\i  `eratou  euer\um-
noc  >  `mpèmqo  `mpipan-
tokratwr  >  eu]em]i  

 }١١٠{

  .اخلفىالسر 
ميخائيل هو األول   
غربيال هـو الثـاىن     
رافائيل هـو الثالـث     

  .الثالوثكمثال 

سوريال سداكيال  
سراتيال وأنانيال هؤالء   
ــاء  ــنريون العظم امل
األطهار يطلبون منـه    

  عن اخلليقة 

الــــشاروبيم 
يم الكراسـى   والساراف

واألرباب والقـوات   
 احليوانات غـري    ٤وال

املتجسدين احلـاملني   
  .اهللامركبة 

ــساً ٢٤ال   قسي
 ىف كنيـــــسة
 األبكار يـسبحونه  

`mmucthrion  et\hp  . 
Mixahl  pe  pi\ouit  >  

Gabrihl  pe  pima\b/  >  
Ravahl  pe  pima\g/  >  
kata ̀ptupoc ̀n:̀triac  

Courihl  Cedakihl  >  
Caraqihl nem ~Ananihl  
>  naini];  `nreferouwini  
eq?u?  >  nhettwb\  `mmof  
`è\rhi  `ejen  picwnt  . 

Nixeroubim  nem  
Niceravim  >  nìqronoc  
nimet_  nijom  >  pid?   
`nzwon  `ǹacwmatoc  >  
etfai 'a pi\arma 
`nQeoc  . 

Pikd?  `m̀precbuteroc  > 
'en  ;ek̀klhci`a  `nte  
ni]orp̀mmici  >  eu\wc  



 }١١١{

ــور  ــال فتـ  بـ
 صــــــارخني

  :قائلني

`erof  'en  oumetat-
mounk  >  euw]  `ebol 
eujw `mmoc.@

ــدوس اهللا قــ
ــفهماملرضــى   .اش

ــوى   ــدوس الق ق
ــدي ــارب الراق ن ي
  .نيحهم

قدوس الـذى ال    
 .مرياثكميوت بارك   

ــك  ــتكن رمحت ول
وســالمك حــصناً 

  .لشعبك
قدوس قـدوس   
قـــــدوس رب 
الصباؤوت الـسماء   
واألرض مملوءتان من   

  جمدك وكرامتك 
ــالوا   ــا ق إذا م

Je  `agioc  `oQeoc  >  
nhet]wni  matalswou  
>  `agioc  Icxuroc  >  nh-
`etauenkot  P_  ma-
`mton  nwou  . 

Agioc  `Aqanatoc  >  
`cmou  `etek̀klhronomi`a  
>  mare  peknai  nem  tek-
\irhnh  >  oi  `ncobt  
`mpeklaoc  . 

Je  `xouab  ouo\  
`xouab  >  `xouab  P_  
cabawq  >  `tve  nem  
`pka\i  me\  `ebol  >  'en  
pek`wou  nem  pektaìo  . 

Au]angoc  `mpial?  >  
 }١١٢{

ــبعهم   ــا يت الليلوي
الـسمائيون قـائلني   

. قدوس آمني الليلويا  
  .اد هو إلهلنا

ــا ــفعوا فين  اش
ــساكر   ــا الع أيه

 ئكية والطغمات املال
  ..ليغفر  السمائية

]are  na  nivhou`i  ouw\  
`mmwou  >  je  ̀agioc  `amhn  
al?  >  pi`wou  va  
Pennou;  pe   . 

`Ari?pr?  >  nictratìa  
`naggelikon  >  nem  
nitagma  `n`epouranion  >  
`nt?ef?  ...@

  } ذكصولوجية الرسل {
ــسوع  ــرب ي ال
املسيح اختار رسـله    
وهـــم بطـــرس 
وأندراوس ويوحنـا   

  .ويعقوب
ــبس  وفيلـــ
ومىت وبرثلمـاوس   
وتوما ويعقوب بـن    
ــان   ــى ومسع حلف

  .القاناىن

Kurioc  Ihc?  Pxc?  >  af-
cwtp  `nnef̀apoctoloc  >  
`ete  Petroc  nem  A-
n`dreac  >  Iwa?  nem  
Iakwboc  . 

Loipon Vilippoc nem  
Matqeoc  >  Barqolo-
meoc  nem  Qwmac  >  
Iakwboc  `nte  Alveoc  >  
nem Cimwn pikananeoc . 



 }١١٣{

 وتـــــداوس
ــولس  ــاس وب ومتي
ــا  ــرقس ولوق  وم
ــذ  ــة التالمي  وبقي
 الـــذين تبعـــوا

  .ناخملص
متياس الـذى   
صار عوضاً عـن    
يهوذا وكامل بقية   
التالميذ الذين تبعوا   

  .السيد
ــت  خرجــ
أصوام إىل وجه   
األرض كلها وبلغ   
كالمهم إىل أقطار   

  .املسكونة
يا سادتى  . .أطلبوا

اآلباء الرسل واإلثنان   
 والسبعون تلميذاً ليغفر 

Qaddeoc nem Matq-
iac  >  Pauloc  nem  
Markoc nem Loukac  >  
nem `pcepi `nte nimqhthc  
>  nh̀etaumo]i  `nca  
Pencwthr  . 

Matqiac vh̀etaf-
]wpi  >  `ǹt]evìw  `nIou-
dac  >  nem  `pjwk  `ebol  
nem  `pcepi  >  nh̀etau-
mo]i  ̀nca  decpota  . 

Apou  `'rwou  ]enaf  
`ebol  >  \ijen  `p\o  
`m̀pka\i  thrf  >  ouo\  
noucaji  auvo\  >  ]a  
aurhjc  `n;oikoumenh  .

Tw?  >  `w  na_  `nio;  
`n`apoctoloc  >  nem  piob?  
`mmaqhthc  >  ̀nte?f?  ...@

  
 }١١٤{

  } ذكصولوجية مارمرقس {
يا مرقس الرسول   
 واإلجنيلــــــى
الشاهد آلالم اإللـه    

  الوحيد 
 أتيــت وأنــرت
 لنـــا بإجنيلـــك
ــا اآلب  وعلمتنــ
ــروح  ــن وال واالب

  .القدس
وأخرجتنا مـن   
ــور  ــة إىل الن الظلم

أطعمتنـا  احلقيقى و 
ــاة ــز احليـ  خبـ
الــذى نــزل مــن 

  .السماء
تباركت بك كل   
ــل  قبائـــــ
األرض وأقوالـــك 
 بلغــــــت إىل

Markoc  pi`apoctoloc  
>  ouo\  pieuaggelicthc  
>  pimeqre  'a  ni`mkau\  >  
`nte pimonogenhc `nnou;.  

Ak̀i  akerouwini  `eron  
>  \iten  pekeuaggelion  
>  ak̀tcabon  `mViwt  
nem  ` P]hri > nem  Pipn?a?  
eq?u?  . 

` Akenten  `ebol  'en  
`pxaki  >  `e'oun  `epi-
ouwini  `mmhi  >  akte-
mmon  `mpiwik  `nte  `pwn'  
>  `etaf̀i  `epecht  `ebol  
'en  ̀tve  . 

Ausìcmou  `n`'rhi  `n-
'htk  >  `nje  nivulh  
throu  `nte  `pka\i  >  
ouo\  nekcaji  auvo\  >  



 }١١٥{

ــار  أقطـــــ
  .املسكونة

السالم لك أيهـا    
ــسالم  ــشهيد ال ال
ــسالم  ــى ال لإلجنيل
للرسول مرقس ناظر   

  .اإلله
يا ناظر  ... .أطلب

اإلله اإلجنيلى مـرقس    
  ..ليغفرالرسول 

]a aurhjc `n;oikou-
menh  . 

Xere  nak  `w  pi=  >  
xere  pieuaggelicthc  >  
xere  piapoctoloc  >  
Markoc  piqèwrimoc  . 

Tw?  >  `w  piqèwrimoc  
`neuaggelicthc > Mar-
koc  pi`apoctoloc  >  
`ntef  xa?   ...@

  } ذكصولوجية مارجرجس {
سبع سنني أكملها   
القديس جيؤرجيوس  

 ملكاً منافقني   ٧٠وال
حيكمون عليه كـل    

  .يوم
ــدروا أن  ومل يق
مييلــوا أفكــاره وال 
إميانه املـستقيم وال    

ته ىف امللك   عظم حمب 

Z?  `nropi  afjokou  
`ebol  >  `nje  vheq?u?  
Gewrgioc  >  `ere  pio?  
`nouro  `n`anomoc  >  eu;-
\ap  `erof  `mmhni  . 

` Mpoù]vwn\  `mpef-
logicmoc  >  oude  
pefna\;  etcoutwn  >  
oude  tefni];  `n`agaph  

 }١١٦{

  املسيح 
وكان يرتل مـع    
داود قائالً أحاط ىب    
مجيع األمـم لكـن     
ــم  باســـــ
يسوع إهلى انتقمت   

  .منهم

>  ̀e'oun  ̀èpouro  Pxc?  . 
Naferyalin  nem  

Dauid  >  je  aukw;  
`eroi  `nje  nieqnoc  throu  
>  alla  'en  `vran  `nIhc?  
Pannou;  >  aisi  `mpasi  
`m̀p]i]  nemwou  .@

ــى  ــة ه عظيم
كرامتك يا سـيدى    
امللك جيؤرجيـوس   

ملسيح يفرح معـك    ا
 ىف أورشليم السمائية 

السالم لك أيها الشهيد    
السالم للـشجاع ااهـد     
السالم لالبس اجلهاد سيدى    

  .جيؤرجيوسامللك 
أيها الشهيد  ..أطلب

ااهد سـيدى امللـك     
  ..جيؤرجيوس ليغفر 

Ouni];  gar  pe  
pektaìo  >  `w  pa_  
`pouro  Gewrgioc  >  `ere  
Pxc?  ra]i  nemak  'en  
Ilh?m?  `nte  `tve  . 

Xere  nak  `w Pi=  >  
xere  piswij  `ngenneoc  >  
xere  piaqlovoroc  >  
pa_  `pouro  Gewrgioc  .

Tw?  >  `w piaqlovoroc  
`m=  >  pa_  `pouro  
Gewrgioc  >  `nte?f?  ...@

  } ذكصولوجية األ�با حينس كاما {



 }١١٧{

ــور   ــاح خب ف
طهارتــك الكاملــة 
ــسكك إىل  ومتــ
ــا ــا ابان ــام ي  التم
ــديس  القــــ

  .كاماأنبا يوأنس 
فاشتمه احلكماء  
ــسريتك  ــاروا ل وغ
 املختــــارة ألن
من قبل طهارتـك    
وبتوليتك الىت بـال    

  .عيب
ــرب ــر ال  أزه
ــت  ــة وظلل  كرم
 علــى خــدرك 
ــاهرة  ــة ظ  عالم
ــشهد لطهارتــك  ت

  .املالئكية
تذكارك املكـرم   
مع إمرأتك البتـول    

` Apìcqoinoufi  ]w]  
`ebol  >  `nte  pektoubo  
etjhk  `ebol  >  nem  
pek`amoni  ]a  `ebol  >  
peniwt  eq?u?  abba  Iwa?  
xame  . 

` Anicovoc  ]wlem  
`erof  >  auxo\  `epekbioc  
etcwtp  >  je  `ebol  
\iten  pektoubo  >  nem  
tekparqenìa etoi `n-
atasni  . 

`AP_  viri  `noubw  
`n`aloli  >  acer'hibi  
`epekma`n]elet  >  ou-
mhini  efouwn\  efer-
meqre  >  `epektoubo  
`naggelikon  . 

Peker`vmeùi  ettai`h-
out  >  nem  tek`c\imi  

 }١١٨{

عروس املسيح شاع   
 ىف كـــــــل

  .العامل
من أجل هذا أتى    
إليك طالبو الرب أيها 
الكاهن الراعى قطيع   

  .املسيح
وعلمتـــهم 
الرهبنــــــة
كطقس املالئكـة   
ــعدم  وأصــ
ذبيحة مقبولة أمام   

  .اآلباهللا 
ونلت كرامـات   
وأكاليل مـن قبـل     
امللك املسيح وفرحت   
مع مجيع القديـسني    

  ىف ملكوته 
عنا أيهـا   . .أطلب

البتول الطاهر أبونا أنبا

`mparqenoc  >  ;]elet  
`nte  Pxc?  >  afcwr  `ebol  
'en  pikocmoc  thrf  . 

Eqbe  vai  aùi  \arok  >  
`nje  nhetkw;  `nca  P_  
>  `w  piouhb  `mmaǹecwou  
>  ̀nte  pi`o\i  `nte  Pxc?  . 

Ak;̀cbw  nwou  `n-
;metmonaxoc  >  kata  
`tta[ic  `nniaggeloc  >  
ak`enou  `èp]wi  `nou-
qucìa  ec]hp  >  na\ren  
V;  ̀ Viwt  . 

Aksi  `n\antaìo  nem  
\aǹxlom  >  `ebol  \iten  
`pouro  Pxc?  >  akounof  
nem  nheq?u?  >  `n`\rhi  'en  
tefmetouro  . 

Tw?  >  `w  piparqenoc  
ettoubhout  >  peniwt  



 }١١٩{

@  ?abba  Iwa?  xame  >  ̀nte?f  ..ا ليغفر يوأنس كام
  } ختام الذكصولوجيات {
كوىن أنت ناظرة   
ــا ىف املواضــع  علين

نة العالية الىت أنت كائ   
فيها يا سيدتنا كلنـا     
والدة اإلله العـذراء    

  .كل حني
ــذى  ــأىل ال اس
ولدتيه خملصنا الصاحل   
أن يرفع عنـا هـذه      
ــرر ــاب ويق  األتع

  .سالمه لنا
السالم لك أيتها   
 العــــــذراء
ــة   ــة احلقيقي امللك
احلقانية السالم لفخر   
جنسنا ولـدت لنـا     

  .عمانوئيل

}wpi  `nqo  `erecomc  
`ejwn  >  'en  nimaetsoci  
`etarexh  `n'htou  >  `w  
ten_  `nnhb  thren  
;q̀otokoc  >  etoi  `m-
parqenoc  ̀nchou  niben  .

Ma;\o  `mvh̀etare-
macf  >  Pencw?r?  `n-
`agaqoc > `ntef̀wli `nnai-
'ici  `ebol  \aron  >  `ntef-
cemni  nan  ̀ntef\irhnh  .

Xere  ne  `w  ;parqe-
noc  >  ;ourw  `mmhi  
`n`alhqinh  >  xere  `p]ou-
]ou  `nte  pengenoc  >  
`arèjvo  nan  `nEmma-
nouhl  . 

 }١٢٠{

نــــسألك أن 
تذكرينا أيتها الشفيعة   

بنـا  املؤمتنة أمـام ر   
ــسيح  ــسوع امل  ي

  ..ليغفر لنا

Ten;\o  `aripenmeùi  >  
`w ;`proctathc `eten-
\ot  >  na\ren  Pen_  
Ihc?  Pxc?  >  `ntefxa  
nennobi  nan  ̀ebol  .@

  
   وبعد إ�تهاء الذكصولوجيات يقال قا�ون اإلميان ويقول الشعب

ــة  ــر قيام ننتظ
األمــــــوات
وحياة الدهر اآلتـى   

  .آمني

Tenjou]t  `ebol  'a-
`t\h  `n;̀anactacic  `nte  
nirefmwout  nem  piwn'  
`nte pìewn eqnhou ̀amhn      

ه ثـالث مشعـات موقـدة ويرشـم بـه           ثم يرفـع الكـاهن الـصليب وعليـ        
  :الشعب ثم يلتفت إىل الشرق ويقول 

اللهم ارمحنـا
قرر لنا رمحة تراءف    
علينا وامسعنا وباركنا  
ــا  ــا وأعن واحفظن
وارفع غضبك عنـا    
وافتقدنا خبالصـك

V;  nai  nan  >  qe]  ounai  
`eron  >  ]en\ht  'aron  >  
cwtem  `eron  >  `cmou  `eron >  
`are\ `eron >  `aribo`hqin  `eron  >  
`wli  `mpekjwnt  `ebol  \aron  
>  jempen]ini 'en pekoujai >  



 }١٢١{

@ouo\ xa nennobi  nan  ̀ebol  .واغفر لنا خطايانا
   ثالث مرات باللحن الكبري   ?ke ثم يقول الشعب

  يقول الشماس
اســـجدوا هللا 

  .ورعدةبخوف 
Ouw]t  `mV;  'en  

ou\o;  nem  oùcqerter .@
א א   א

أيهـــــــا الينبـــــــوع الفـــــــائض كـــــــل حـــــــني املعطـــــــى النـــــــور واملـــــــانح    
 الـــــــــــذى أكمـــــــــــل  .اآلب القـــــــــــوة اخلالقـــــــــــة والذاتيـــــــــــة مـــــــــــع    .احليـــــــــــاة

 .البـــشرالتـــدبري مـــن ِقبـــل صـــالحه مـــن أجـــل خـــالص جـــنس       
أيهــــــــــــا املـــــــــــــسيح إهلنــــــــــــا الـــــــــــــذى حـــــــــــــل وثاقــــــــــــات املـــــــــــــوت وســـــــــــــحق    

 الـــــــــــــــشريرة، علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل األرواح متـــــــــــــــاريس اجلحـــــــــــــــيم وداس
الــــــــــــــذى أصــــــــــــــعد ذاتــــــــــــــه وحــــــــــــــده مثــــــــــــــل محــــــــــــــل بــــــــــــــال عيــــــــــــــب علــــــــــــــى  

 وأســــــــــــــلم ذاتـــــــــــــه عنــــــــــــــا حـــــــــــــىت ينقــــــــــــــذنا مـــــــــــــن اخلطيئــــــــــــــة    .الـــــــــــــصليب 
 .وقوتــــــــــك وأنعمــــــــــت لنــــــــــا باحليــــــــــاة األبديــــــــــة حبكمتــــــــــك اإلهليــــــــــة      

ىف ) حـــــــصرته ( ســـــــبيت إبلـــــــيس وشـــــــياطينه الرديئـــــــة اجتذبتـــــــه  
 شبكتك وربطته بوثاقـات الظلمـة اخلارجيـة وأغلقـت عليـه            

 يـــا ابـــن اهللا احلقيقـــى الـــصاحل الـــسامع للـــذين   .املنيعـــةبقوتـــك 
ىف التجـــــــــارب أنـــــــــت أضـــــــــأت للجلـــــــــوس ىف الظلمـــــــــة وظـــــــــالل     

 امسعنـــــــا إذ نـــــــدعوك   .الفـــــــاىن  يـــــــارب لـــــــك اـــــــد الغـــــــري     ،املـــــــوت 

 }١٢٢{

وأعـــــط نياحـــــاً ألنفـــــس عبيـــــدك أولئـــــك الـــــذين ســـــبق رقـــــادهم      
خوتنــــــا اجلــــــسدانيني وكـــــل الــــــذين ســــــبقوا وتوفــــــوا ىف  إآبائنـــــا و 
 املــــــستقيم الــــــذين نــــــذكرهم والــــــذين مل نــــــذكرهم اآلن   اإلميــــــان

 أيها الرب اإلله حتنن .يديكألن لك العزة وكل شىء ىف     
مبرامحــك الكــثرية علــى عبيــدك األحيــاء واألمــوات يــا خــالق       

 أنـــت الـــذى .كـــل الطبـــائع البـــشرية ألنـــك كونتـــها ممـــا مل تكـــن 
 .بـسلطان تعطى كينونة لإلنسان فيحيا وتأتى عليـه بـاملوت           

جعــــــــل علـــــــــى شــــــــوكة املــــــــوت ضـــــــــربة لكــــــــيال جيعــــــــل لـــــــــه      الــــــــذى  
 هــــــــذا القيامــــــــة،ســــــــلطاناً علــــــــى املــــــــؤمنني بــــــــه والــــــــذين يرجــــــــون  

الــــــــــــذى ىف هــــــــــــذا اليــــــــــــوم العظــــــــــــيم الــــــــــــذى هــــــــــــو عيــــــــــــد اخلمــــــــــــسني     
أعلمتنـــــــــــا بكمـــــــــــال ســـــــــــر الثـــــــــــالوث القـــــــــــدوس املـــــــــــساوى الغـــــــــــري      

 مــــن ِقبـــل إفاضـــة روحـــك القــــدوس    املـــتغري، املفتـــرق والغـــري   
ها علـــــــى رســـــــلك القديـــــــسني    علينـــــــا مثـــــــل ألـــــــسنة ناريـــــــة قـــــــسمت     

وجعلتهم مبشرين باألمانـة ذات التقـوى وبكالمـك اإلهلـى         
 نـــــضرع إليـــــك أن تقبـــــل طلبتنـــــا ىف هـــــذا   .إيـــــاهالـــــذى علمتـــــهم 

 مـــن أجلنـــا ومـــن    شـــىء اليـــوم املقـــدس الـــذى هـــو كمـــال كـــل       
 امسعنـا حنـن عبيـدك    .أجل الذين وضعوا نفوسهم ىف يديك   

يحيني املــــــــــــــــذلولني إذ نطلــــــــــــــــب إليــــــــــــــــك أن تنــــــــــــــــيح أنفــــــــــــــــس املــــــــــــــــس  
األرثوذكــــــــسيني الطــــــــالبني إليــــــــك مــــــــن أجلــــــــهم الــــــــذين رقــــــــدوا  



 }١٢٣{

والــذين جــازوا مــن ههنــا إىل هنــاك لكــى يتنيحــوا مــسترحيني   
 املوضــــع الــــذى هــــرب منــــه وجــــع القلــــب    بــــرودة،ىف موضــــع 
 .النــــــــــــــــــور ولــــــــــــــــــتكن نفوســــــــــــــــــهم ىف مظــــــــــــــــــال   .والتنهــــــــــــــــــدوالكآبــــــــــــــــــة 

 نــــــسبحك ونبتــــــهل .اجعلــــــهم مــــــستحقني للغفــــــران والــــــسالمة
 مـــــــــن التقـــــــــدماتذه الـــــــــصلوات وهـــــــــذه إليـــــــــك ونقـــــــــدم لـــــــــك هـــــــــ 

 اللـهم العظــيم األبـدى القـدوس احملـب البــشر     .نفوسـنا أجـل  
الــــــــــذى جعلتنــــــــــا مــــــــــستحقني أن نقــــــــــف ىف هــــــــــذه الــــــــــساعة أمــــــــــام   

 .عجائبــــــكجمــــــدك الغــــــري املقتــــــرب إليــــــه لكــــــى نــــــسبح ونبــــــارك      
اغفـــر لنـــا حنـــن عبيـــدك الغـــري املـــستحقني وأعـــط نعمـــة للـــذين      

 ىف قلـــــــــــوم يقـــــــــــدمون لـــــــــــك مـــــــــــن غـــــــــــري أن يـــــــــــروك ويـــــــــــسبحون     
بتــــــــــــسبحة الــــــــــــثالث تقديــــــــــــسات ويــــــــــــشكرونك علــــــــــــى نعمتــــــــــــك   

 .حــني العظيمــة هــذه الــىت صــنعتها معنــا وأنــت صــانعها كــل        
أذكــــر يــــارب ضــــعفنا وال لكنــــا بآثامنــــا لكــــن أوِلنــــا رمحتــــك       

 لكـى نـسعى ىف مـا    اخلطيئـة، تلقاء ضـعفنا وانـزع عنـا ظلمـة       
للنـــــــهار ونلـــــــبس أســـــــلحة النـــــــور لنكمـــــــل بغـــــــري عثـــــــرة ونـــــــصنع   

ء بدالـــة كمـــسرة ذى الطـــوىب احلقيقـــى احملـــب البـــشر     كـــل شـــى 
اآلب واالبـــــــن والـــــــروح القـــــــدس اآلن وكـــــــل أوان وإىل دهـــــــر  

  .آمنيالداهرين 
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ثــم يقــول الكــاهن أبا�ــا الــذى فــى الــسموات ويرفــع الــصليب ويقــول  
الثالثــة التحاليــل ويقبــل الــشعب والكهنــة الــصليب والبــشارة ويرتــل 

   طريقتهالشمامسة هبذا القا�ون الذى للعيد ب
الروح المعزى 
الذى نزل من 
السماء ظهر على 
الرسل فى عيد 

  .العنصرة
مألهم من 
كل فهم وكل 
حكمة بسلطان 

  .قوته
المجد لآلب 

بن والروح القدس الوا
 اآلن وكل أوان وإلى
  دهر الداهرين آمين

ونصرخ قائلين 
يا ربنا يسوع 
المسيح الذى صعد 
إلى السموات 
وجلس عن يمين 

Pipn?a?  `mparaklhton  
`etaf̀i  `epecht  `ebol  'en  
`tve  >  afouwn\  `ejen  
nìapoctoloc  >  'en  
`p]ai  ̀n;penthkocth  . 

Afma\ou  `ebol  'en  
ka;  niben  >  nem  covi`a  
niben  >  'en  ;`e[ouci`a  
`nte  tefjom  . 

Do[a    Patri   ke   ~Ui`w   ke   
agìw       `Pneumati  >    ke   nun   
ke   `ài   ke     ic   touc   `e`wnac   
twn   ̀ewnwn   ̀amhn . 

Tnw]  `ebol  enjw  
`mmoc  je  `wpen_  Ihc?  
Pxc?  >  af]enaf  `èp]wi  
`enivhoùi  >  af\emci  
caou`inam  `mpefiwt  >  
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ا أبيه وأرسل لن
المعزى روح 

  .الحق
خلصنا وارحمنا يارب 
ارحم يارب ارحم يارب 
بارك آمين باركوا على ها 
ميطانية اغفروا لى قل 

  .البركة

afouwrp  nan  `mpi-
paraklhton  >  pipn?a?  
`nte  ;meqmhi  . 

Cw;  `mmon  ouo\  nai  
nan  ke?  ke?  kurìe  
eulogicon  `amhn  `cmou  
`eroi  ic  ;metanoi`a  xw  
nhi  ̀ebol  jw  ̀mpi`cmou  .@

 .آمنيثم يقول الكاهن الربكة ويصرف الشعب بسالم من الرب 
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