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  خدمة السحر
 
 
 

  .تبارَك اُهللا إلُهنا كّل حيٍن، اآلن وكّل أواٍن وٕالى دهِر الداهرين  الكاهن

  .آمين  الشعب

  .المجُد لَك يا إلَهنا المجُد لك  الكاهن

أيُّها الملُك السماوّي الُمعّزي ، روُح الحقِّ الحاضُر في كلِّ مكاٍن، المالُئ   

، هلمَّ واسُكْن فينا َوطهِّْرنا مْن كلِّ َدَنٍس الكل، كنُز الصالحاِت ورازُق الحياة

  .وخّلْص أّيها الصالُح نفوَسنا

   )ثالثًا.(ُقّدوٌس اُهللا، ُقّدوٌس القوي، ُقّدوٌس الذي ال يموُت، ارحمنا  الشعب

الَمْجُد لآلب واالبِن والّروح القدس، اآلن وكلَّ أواٍن وٕالى دْهِر الداِهرين، 

  .آمين

وس اْرَحمنا، يا ربُّ اْغفْر خطايانا، يا سّيد تجاَوْز عن أّيها الثالوُث الُقدّ 

.  يا ربُّ اْرَحم.  سيِّئاِتنا، يا ُقّدوس اطَِّلع َواْشِف أمراَضنا ِمْن أجِل اسِمكَ 

  .)ثالثا(

الَمْجُد لآلب واالبِن والّروِح القدس، اآلَن وكلَّ أواٍن وٕالى دْهِر الداهرين، 

  .آمين

، ِليتقدَّس اسُمك، ِلَيأِت َمَلكوُتك، ِلتُكْن َمشيئُتَك َكما أبانا الذي في السَّماوات

في السَّماِء َكذلَك على األرض، ُخبَزنا الَجوَهري َأْعِطنا الَيْوم، واْتُرْك َلنا ما 

نا ِمَن  َعلينا َكما َنتُرُك نحُن ِلَمْن َلنا عَلْيه، وال ُتْدِخْلنا في َتْجِرَبة، لِكْن َنجِّ

  .الِشرِّير
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ألن لك الُملك والقدرة والمجد، أيها اآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكّل   الكاهن 

  .أواٍن وٕالى دهر الداهرين

  .آمين  الشعب

يا رّب شعَبك وبارْك ميراَثك، وامنْح عبيَدك المؤمنين الغلبة على  َخلِّْص   

  .واحفْظ ِبُقوَِّة صليبك جميَع المختصين بك.  الشّرير

  

  .الَمْجُد ِلألِب واالبِن والروِح الُقُدس

ليُب مختارًا، أّيها المسيُح اإلله، إْمَنح رأَفَتك ِلَشعِبَك    يا من ارتفعَت على الصَّ

ى بك، وفّرْح بقّوِتك عبيَدك المؤِمنين، مانحًا إّياهم الغلبَة على الجديِد المسمّ 

  .محاربيهم، لتكْن لهم معوَنُتك سالحًا للسالم وظفرًا غيَر مقهور

  

  ..اآلَن َوُكلَّ أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين

أيتها الشفيعُة الرهيبُة غيُر المخذولة، يا والدَة اإلله الكليََّة التسبيح، ال 

سيرة المستقيمي الرأي،  بل وّطديعرضي يا صالحة عن توّسالتنا، تُ 

وخّلصي الذين أمرِت أن يتمّلكوا، وامنحيهم الغلبَة من السماء، بما ّأنِك ولدِت 

  .اإللَه، أّيتها المباركُة وحَدك

  

  .إرحمنا يا اُهللا كعظيِم رحمِتك نطلُب إليَك فاستجب وارحمْ   الكاهن

  )ثاً ثال(يا رّب ارَحْم   الشعب

  .َوأيضًا نطلُب ِمْن أْجِل الَمِسيِحيين الَحَسني الِعباَدِة المستقيمي الرأي  الكاهن

  )ثالثاً (يا رّب ارَحْم   الشعب
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   …………متروبوليتناوأيضًا نطلُب ِمْن أْجِل أبينا و   الكاهن

  )ثالثاً (يا رّب ارَحْم   الشعب

سيح الكهنِة الُمَكرَّمين والشمامسِة الُخّدام في المَ  وأيضًا نطلُب ِمْن أْجلِ   الكاهن

  .نا في الَمسيحهبان والراهباِت َوُكلِّ اخوتِ والرّ 

  )ثالثاً (يا رّب ارَحْم   الشعب

 وحُ والرّ  ألنَك إلٌه رحيٌم ومحبٌّ للبشر ولَك نرفُع المجَد أيها اآلُب واالبنُ   الكاهن

 ِهرينَ القدس، اآلَن َوُكلَّ أواٍن إلى َدْهِر الدا

 .باسم الرّب بارْك يا أب.   آمين  الشعب

وهر، الُمحيي، غيِر المنقسم، كلَّ القّدوس، المتساوي الجَ  الوثِ المجُد للثّ   الكاهن

  حيٍن اآلَن َوُكلَّ أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن 

  .آمين  الشعب

  )ثاثال(.سّرةالمَ  ـالُم وفي الناسِ لى األرِض السَّ لى، وعَ له في العُ المجُد لِ   

  )مرتني.(مي ِبتسبحِتكَ َشَفَتيَّ َفُيخبَر فَ  افتحْ  يا ربُّ   
  

  3المزمور 
  .كثيروَن قاموا عليَّ .  حزنونييا رّب لماذا َكُثَر الذين يُ 

  .كثيروَن يقولوَن ِلنفسي ال خالَص له بإلِهه

  .وأنت يا رّب ناصري َومجدي ورافُع رأسي

  .هصرخُت فأجاَبني من جبِل ُقدسِ  بصوتي إلى الربِّ 

  .مُت، ألّن الربَّ َينصرنينمُت ثّم قُ أنا رقدُت وَ 
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  فال أخاُف من ربواِت الشعِب المحيطين بي المتآزريَن علّي،

  .يا إلهي نيصْ ُقم يا رّب خلِّ 

  .ًال، وسحقَت أسناَن الخطأةِ عاديني باطِ فإّنك قد ضربَت كلَّ من يُ 

  .ِلْلربِّ الخالُص، وعلى شعِبَك بركُتكَ 

  .نمُت ثّم قمُت، ألّن الربَّ ينصُرنيأنا رقْدُت وَ 

  
  37المزمور 

  .غضِبك توّبخني، وال برجِزَك تؤّدبنيبال  يا ربُّ 

، ومكَّنَت عليَّ يَدك   .فإّن سهاَمك قد َنَشَبْت فيَّ

  .ليس ِلجسدي شفاٌء من وجِه غضِبك، وال سالمَة في عظامي من ِقَبِل خطاياي

  .ألن آثامي قد تعاَلْت فوق رأسي، كِحْمٍل ثقيٍل قد ثَُقلْت عليَّ 

  .َبِل جهالتيقد َأنتنْت وقاحْت جراحاتي من قِ 

  .شقيُت وانحنيُت إلى الغاية، والنهاَر كلَُّه مشيُت عابساً 

  .هازئ، وليس ِلَجسدي ِشفاءٌ تنيَّ قد امتألا مَ ألّن مَ 

  .شقيُت واتَّضعُت جدًّا، وكنُت أِئنُّ من تنهُِّد قلبي

  .غيتي كلَّها أماَمك، وتنهُّدي لم يخَف عنكيا رّب إّن بُ 

تي، ونوُر عينيَّ أيضًا لم يبَق معيْتنقَ قد اضطرَب قلبي، وفارَ    .ي قوَّ

، وجِ    .مني بعيداً  نسي وقفَ أصدقائي وأقربائي َدَنوا مني ووقفوا لديَّ
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تكّلموا بالباطل، وغشًّا طوَل  لي الشرَّ  لتمسونَ طلبون نفسي، والمُ دني الذين يَ وأجهَ 

  .رسوانهاِر دَ ال

  .سمع، وكأخرَس ال يفتُح فاهُ أّما أنا فكأصمَّ ال يَ 

  .وصرُت كإنساٍن ال يسمُع، وال في فمِه تبكيتٌ 

  .توّكلُت، أنت تستجيُب لي يا رّبي وٕالهي يا ربُّ  ألني عليكَ 

  .شمْت بي أعدائي،وعندما زلَّت قدماي عظَّموا عليَّ الكالمألني قلُت ال يَ 

  .حين ِعدٌّ، َووَجعي لديَّ في كلِّ ألني أنا للضرِب مست

  .خطيئتي خبُر بإثمي، وأهتمُّ من أجلِ ألني أنا أُ 

  .بغضوني ظلماً أما أعدائي فأحياٌء، وهم أشدُّ مني، وقد ّكُثَر الذين يُ 

  .تغائي الصَّالحالذين جاَزْوني َبدَل الخيِر شرًّا، َمَحلوا بي ألجِل ابْ 

  .عْد عنيفال ُتهمْلني يا رّبي وٕالهي، وال تتبا

  .عونتي يا ربَّ خالصيأسرْع إلى مَ 

  .فال تهمْلني يا ربي وٕالهي، وال تتباَعْد عني

  .عونتي يا ربَّ خالصيأسِرْع إلى مَ 

  
  62لمزمور ا

  .يا اُهللا إلهي إليَك أبتكرُ 

َعِطَشْت إليَك نفسي، ِبَكم نوٍع لَك جسدي، في أرٍض بّريٍة وغيِر مسلوكٍة وعادمِة 

  .الماء

َتَك َومجَدك لكَ  هكذا ظهرتُ    .في القدس، ألعايَن قوَّ
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  .ألّن رحمَتَك أفضُل من الحياة، وشّفتيَّ تسّبحانك

  .في حياتي، وباسِمَك أرفُع يديَّ  هكذا أبارُككَ 

  .فتمتلُئ نفسي كما من شحٍم ودسٍم، وبشفاِه االبتهاِج يسّبُحَك فمي

صرَت لي عونًا، وبِظلِّ  في األسحار، ألنكَ  إذا ذكرُتك على فراشي، هذذُت بكَ 

  .ستترأَ  يكَ جناحَ 

  .اي َعَضَدْت يميُنكك، وٕايّ نفسي وراءَ  إلتصقتْ 

أما الذيَن يطلبوَن نفسي باطًال، فسيدخلوَن في أسافِل األرض، وُيدَفعوَن إلى أيدي 

  .السيوف، ويكونون أنصبًة للثعالب

  .حلُف به، ألنُه قد ُسدَّْت أفواُه المتكّلميَن بالظلمن يَ أما الَمِلُك َفُيَسرُّ باهللا، وُيمَتدُح كلُّ مَ 

  .ترُ ستَ ُت بَك في األسحاِر ألنَك صرَت لي عونًا، وِبظلِّ جناَحيَك أَ هذذ

  .الَتصقْت نفسي وراَءك، وٕاّياَي عَضَدْت يميُنك

هنا ال (. .الَمْجُد ِلألِب واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكلَّ أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين
  )نرسم إشارة الصليب

  

  )ثالثا(.ا المجُد لَك يا اهللاأليلوييا أليلوييا أليلويي

  )ثالثا(. .يا رّب ارَحمْ 

  .الَمْجُد ِلألِب واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكلَّ أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين
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  87المزمور 
  .خالصي، في النهار صرخُت وفي الليِل أمامك إلهَ  يا ربُّ 

  .ي، َأِمْل ُأذَنك إلى طلبتيفلتدخْل قدَّامَك صالت

  .حياتي فقد امتألْت من الشرور نفسي، ودَنْت من الجحيمِ 

  .ُحسبُت مع المنحدريَن في الجّب، صرُت مثَل إنساٍن ليَس لُه معيٌن، حراًّ بين األموات

  .قود في القبور، الذين ال تذكُرهم أيضًا، وهم ِمن يِدَك ُمقَصونمثَل المجرَّحين الرَّ 

  .السافلين، في ظلماِت وظالِل الموت أسفلِ  جبِّ  يفجعلوني 

  .عليَّ استقرَّ غضُبك، وجميُع أهواِلك أَجْزَتها عليَّ 

  .أبعدَت عني معارفي، جعلوني لهم رجاسةً 

  .قد ُأسلمُت وما خرجُت، وعيناي ضُعفتا من المسكنة

  .بسطُت يديَّ  النهاَر كّلُه، وٕاليكَ  صرخُت إليك يا ربُّ 

  .قيمونهم فيعترفوَن لكتصنُع العجائَب، أم األطبَّاُء يُ  لألمواتِ  َألعلَّكَ 

  .هل يحّدُث أحٌد في القبر برحمِتَك، وفي الهالِك بحقك

  .هل ُتعَرُف في الظلمِة عجائُبَك، وعدُلَك في أرٍض منسيَّةٍ 

  .وأنا إليك يا رّب صرخُت، فتبلُغَك في الغداِة صالتي

  .َك عّنيلماذا  يا رّب تُقصي نفسي، َوَتصِرُف وجهَ 

  .فقيٌر أنا وفي الشقاء منذ شبابي، وحين ارتفعُت اتَّضعُت وتحيَّرتُ 

  .جُزك، وُمْفِزعاُتك أزَعجْتنيعليَّ جاز رِ 
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  .بي كالماء، والنهاَر كلَُّه اكتنَفْتني معاً  أحاطتْ 

  .َأبعدَت عني الصديَق والقريَب، ومعارفي من الشقاء

  .صرخُت وفي الليِل أماَمك خالصي، في النهارِ  إلهَ  يا ربُّ 

  .فلتدخْل قّداَمَك صالتي، أمْل أذَنَك إلى طلبتي

  

  
  102المزمور 

، ويا جميَع ما في    .داخلي اسَمُه القّدوسباِركي يا نفسي الربَّ

غفُر جميَع آثاِمك، الذي َيشفي ي جميَع مكافآِتِه، الذي يَ باِركي يا نفسي الرّب، وال تنسَ 

  .جميَع أمراِضكِ 

  .حمِة والرأفةحياَتِك، الذي يكّلُلِك بالرَّ  الذي ينّجي من الفسادِ 

  .الذي ُيشبُع بالخيراِت شهواِتِك، فيتجّدُد كالنسِر شباُبكِ 

  .نُع الرحماِت والقضاِء لجميِع المظلومينالربُّ صا

  .عرَّف موسى طرَقُه، وبني إسرائيل مشيئاِتهِ 

الربُّ رحيٌم ورؤوٌف، طويُل األناِة وكثيُر الرحمِة، ليس إلى اإلنقضاء يسخُط، وال إلى 

  .الدَّهِر َيحقدُ 

  .ال حسب آثاِمنا صنَع معنا، وال على حسِب خطايانا جازانا

  .ِع السماء عن األرض، قوَّى الربُّ رحمَتُه على الذين يّتقونهألنه بمقداِر ارتفا

  .وبمقدار ُبْعِد المشرِق عن المغرِب، أبعَد عّنا سيئاِتنا

كما يترأُف األُب على البنين، يترأُف الربُّ على خائفيِه، ألّنه عَرَف جبلَتنا، وذكَر أننا 

  .تراٌب نحن
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  .اإلنساُن كالعشِب أياُمه، وكزهِر الحقِل كذلك ُيزهرُ 

  .ألّنه إذا هبَّت فيه الريُح ليس يثبُت، وال ُيعَرُف أيضًا موضُعهُ 

  .فهي منُذ الدَّهر، وٕالى الدَّهر على الذين َيتَّقوَنهُ  أما رحمُة الربِّ 

  .َنعوهاعدُلُه على أبناِء البنين، الحافظيَن عهَدُه، والذاكريَن وصاياُه ليصوَ 

  .الربُّ َهيَّأ عرَشه في السماء، ومملكُتُه َتسوُد على الجميع

باركوا الربَّ يا جميَع مالئكِتِه المقتدريَن ِبقّوة، العامليَن ِبكلمِتِه عنَد َسماِع صوِت 

  .كالِمهِ 

  .باركوا الرّب يا جميَع قّواِتِه، يا خّداَمُه العامليَن إرادَتهُ 

  .اِلِه، في كلِّ موِضِع سيادِتِه، باركي يا نفسي الربَّ باركوا الربَّ يا جميَع أعم

  .في كلِّ موضِع سيادِتِه، باركي يا نفسي الربَّ 

  

  
  142 المزمور

  .إستجْب لي بعدِلك.  يا رّب استمْع إلى َصالتي وَأنِصْت بحقَِّك إلى طلبتي

  .يّ وال تدُخْل في المحاكمِة مَع عبِدَك، ألنَُّه َلن َيتزّكى أماَمَك أيُّ حَ 

  .ألنَّ العدوَّ قِد اضطَهَد نفسي وأذلَّ إلى األرِض َحياتي

وأجلَسني في الظلمِة مثَل الَموتى منُذ الِقَدم، فَضِجرْت روحي في باطني، واضطَرَب 

  .قلبي في داخلي

  .تذكَّرُت أياَم الِقَدِم وَلِهْجُت بكّل أعماِلَك، وتأّملُت في صنائِع يَديك

  .َعِطَشْت نفسي، كاألرِض إلى المَطر إليكَ . إليَك َبسطُت يديَّ 

  .أْسِرْع فاستجْب لي يا رّب فقد َفِنَيْت روحي
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  .ْصِرْف وجَهَك عّني فأشاِبَه الهابطيَن في الجبّ ال تَ 

  .إجعْلني في الغداِة ُمستِمعًا ِلرحَمِتَك فإني عليَك توّكلتُ 

  .عرِّفني يا ربُّ الطريَق التي أسلُك فيها ألني إليك َرفعُت نفسي

أنِقذني يا رّب من أعدائي ألني إليَك قد لجأُت، علِّمني أن أعمَل ِرضاَك ألنَك أنَت 

  .إلهي هوَ 

  .روُحَك الصالُح َيْهديني في أرٍض ُمستقيمة، ِمْن أجِل اسِمَك أنَت يا رّب ُتْحييني

ِبعدِلَك ُتخرُج من الحزن نفسي، َوِبرحَمِتَك تستأصُل َأعدائي، وُتْهِلُك كلَّ الذيَن ُيْحِزنون 

  .نفسي ألني أنا عبُدكَ 

  )نيمرت(.إستجْب لي بعدِلك وال تدخْل في المحاكمة مع عبِدكَ 

  .روُحك الصالُح َيهديني في أرٍض مستقيمةٍ 

  

  ..الَمْجُد ِلألِب واالبِن والروِح الُقُدس، اآلَن َوُكلَّ أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين

  )ثالثا(.أليلوييا أليلوييا أليلوييا المجُد لَك يا اهللا

  .يا إلهنا ورجاءنا لك المجد
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  الطلبة السالمية الكبرى
  

  .ِبسالٍم إلى الربِّ نطُلب  الكاهن

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

  .من أجِل السَّالِم الُعلوي وَخالِص ُنفوسنا، إلى الربِّ َنْطُلب  الكاهن

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

جميـع، من أجِل َسالِم كلِّ العالِم وُحسِن ثَباِت َكنائِس اهللا الُمقدََّسـة واْتحـاِد ال  الكاهن

  .إلى الربِّ َنْطُلب

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

مــن أجــِل هــذا البيــِت الُمَقــدَّس، والــذين َيــْدُخلوَن إليــِه بإيمــاٍن َوَوَرٍع وخــوِف   الكاهن

  .اهللا، إلى الربِّ َنْطُلب

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

  .َنْطُلب الُمسَتقيمي الرأي، إلى الربِّ  الَحسنيِّ العبادةِ  من أجِل الَمسيحيينَ   الكاهن

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

ـــا  الكاهن ـــا وِمتروبوليتن ـــرَّمين والشمامســـِة …………مـــن أجـــِل أبين ـــِة الُمَك والَكهن

  .والشعب، إلى الربِّ َنْطُلب االكليروسِ  في المسيح وجميعِ  الُخّدامِ 

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

ومؤازرتهم فـي كـلِّ عمـٍل ُعمَّاِلِهم وجنوِدِهم، هذا البلد، وجميعِ  من أجِل ُحكَّامِ   الكاهن

  .إلى الربِّ َنْطُلب صالٍح،

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب
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من أجِل هذه المدينِة وجميِع الُمُدِن والُقرى والُمـْؤمنين السـاِكنيَن فيهـا، إلـى   الكاهن

  .الربِّ َنْطُلب

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

ة، إلـى الـربِّ من أجِل اعِتداِل األهِوَيـة وِخْصـِب ثمـاِر األرِض وأوقـاٍت سـالميّ   الكاهن

  .َنْطُلب

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

واألْسـرى  فـي البحـِر والبـرِّ والجـوِّ والمرضـى والَمْضـِنيينَ  ساِفرينَ من أجِل المُ   الكاهن

  .وخالِصهم، إلى الربِّ َنْطُلب

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

  .من أجِل نجاِتنا من كلِّ ضيٍق وَغَضٍب وَخَطٍر وَشدَّة، إلى الربِّ َنْطُلب  الكاهن

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

  .ِبِنْعَمِتك هللاُ أحَفْظنا يا ُأْعُضْد وَخلِّْص وارَحْم وا  الكاهن

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

 بعــد ذْكِرنــا الُكليَّــَة الَقداســِة الطــاِهرَة الفاِئَقــَة الَبَركــاِت الَمجيــدة، ســّيَدَتنا والــدةَ   الكاهن

َمـْريم، مـَع َجميـِع القدِّيسـين، ِلنـوِدْع نفوَسـنا َوبعُضـنا  اإللِه الدائمـَة البتوليـةِ 

  .َمسيِح اإللهحياِتنا لل بعضًا وكلَّ 

  .لَك يا رب  الشعب

ـــروُح   الكاهن ـــُن وال ـــا اآلُب واالب ـــجود، أيُّه ـــراٍم وُس ـــٍد وٕاك ـــلُّ تمجي ـــَك ك ـــي ل ـــُه ينبغ ألن

  .الُقُدس،اآلَن َوُكلَّ أواٍن إلى َدْهِر الداِهرينَ 

  آمين  الشعب
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  باللحن الثامن ويرّمن الشعب

  .اُهللا الربُّ َظهَر لنا، مبارٌك اآلتي باسِم الربّ   
  

  :ويُعيَدها بعد كّل من اإلستيخونات التالية

  .اعترفوا ِللربِّ وادعوا باسِمِه القّدوس 

  .كلُّ األمِم أحاطْت بي وباسِم الربِّ َقَهرُتها 

  .أعيننا من ِقَبِل الَرَبِ◌ كانت هذه وهي عجيبٌة في 

  
  األول مث الطروبارية     باللحن

أّيها المسيُح اإلله، لّما أقمَت لعازَر ِمن بيِن األمواِت قبَل آالِمَك، حقَّقَت القيامَة 

العامة، ألجِل ذلك ونحُن كاألطفال، نحِمُل عالماِت الغلبِة َوالظفر صارخيَن إليَك يا 

  !اسِم الّربغالَب الموت أوصّنا في األعالي مباَرٌك اآلتي ب

  

  تعاد    القدس وحِ والرّ  بنِ الوا لآلبِ  المجدُ 

  

  )باللحن الرابع(  آمين  وٕالى دهِر الداهرينَ  وكّل أوانٍ  اآلنَ 

أّيها المسيُح اإلله، لما ُدِفّنا َمَعَك ِبالمعمودية، استْأَهلنا بقيامِتَك الحياَة الخالدة، فنحُن 

  !اآلتي باْسِم الربّ  أوصّنا في األعالي مباَركٌ :  ُنسّبُحك هاتفين
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 باللحن الرابع   الكاثسماطات

 عقلّيًا، ونهتفْ  النفوَس  ّهرينَ ططفال، مألكا د بإيمانٍ السيّ  باألغصان نسّبح المسيحَ  هلمَّ 

يا مخّلص، يا من وافى الى العالم وصار آدمًا جديدًا  أنتَ  ركٌ امب:  عظيم إليه بصوتٍ 

 إلى الموافق إيها  الكلمةُ  ر الكلَّ دبّ و من اللعنة األولى،  آدمَ  روحانّيًا كما ارتضى لينقذَ 

  .لك البشر المجدُ  المحبُّ 
 

 بسعفٍ  فوا إليكَ أن يهتِ  الكلَّ  من القبر، وعّلمتَ  أيامٍ  بعد أربعةِ  لعازرَ  انك أقمتَ  يا ربّ 

  !أيها اآلتي أنتَ  مباركٌ :  وأغصان
 

ّيتًا، م لعازر الطريحِ  كَ سّرية، دموعًا على صديقِ  بحالةٍ  ص قد أذرفتَ المخلّ  أيها المسيحُ 

 محافلُ  ولما عرفتْ .  للبشر ةِ به اشفاقك بمودّ  ه من بين األموات، وأعلنتَ وأقمتَ 

 ا مباركٌ أوصنّ :  إليك بإيديهم سعفًا وهاتفينَ  حاملينَ  ك، خرجوا اليومَ حضورَ  األطفالِ 

  .العالم َص لتخلِّ  ن أتيتَ يا مَ  أنتَ 

  
  باللحن األول  كاثسما ثانية

فوًا وأتى اآلن عَ  المالئكة، ركبَ  ملكَ  فة، ألنّ مؤتلِ  بنغماتٍ واألمم، سّبحوا  أيها الشعوبُ 

نشدون يُ  بالسعفِ  ر، لذلك الفتيانُ بالصليب بما انه مقتدِ  األعداءَ  ه، ليخضعَ باختيارِ 

 المخّلص، المجدُ  أيها المسيحُ  لكَ  ًا، المجدُ بأيها اآلتي غال لكَ  المجدُ : تسبيحًا هاتفين

  .وحده كَ نا المبارَ لك يا إلهَ 
  

  )تعاد(، المجد لك يا اهللا لليلوياه، لليلوياهلليلويا، ه
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  طلبة
  

  .ُلبأيضًا وأيضًا بسالٍم إلى الربِّ نطْ   الكاهن

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

  .أعُضْد وخّلْص وارحْم واحفْظنا يا الّلُه بنْعَمِتك  الكاهن

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

بعــد ذْكِرنــا الُكلّيــَة الَقداســَة الطــاِهرَة الفائقــَة الَبركــاِت الَمجيــدة، ســّيَدَتنا والــدَة   الكاهن

ِلنـوِدْع نفوَسـنا وبعُضـنا اإلله الدائمـَة البتوليـِة َمـْريم، مـَع جميـِع القّديسـين، 

  .بعضًا وكلَّ حياِتنا للمسيِح اإلله

  .لك يا رب  الشعب

الُملك والقدرة والمجد، أيها اآلب واالبن والـروح القـدس، اآلن الِعزََّة و ألن لك   الكاهن 

  .وكّل أواٍن وٕالى دهر الداهرين

  .آمين  الشعب
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  باللحن الرابع  األنافثمي

  )تعاد(. منذ شبابي آالٌم كثيرٌة تحارُبني، لكْن أنَت يا مخّلصي ُأعضْدني وخّلصني

ِس يا ُمبغضي ِصهَيون إخَزوا من تجاِه الرّب، ألنُكم سَتصيروَن جافين كالعشِب الياب

  )تعاد(. أماَم النار
 

  القدس وحِ والرّ  بنِ الوا لآلبِ  المجدُ 

  .بالّروِح الُقدس كلُّ نفٍس تحيا وتتنّقى مرتفعًة والِمعة بالثالوِث الواحِد بحاٍل شريفٍة سّرية
 

  آمين  وٕالى دهِر الداهرينَ  وكّل أوانٍ  اآلنَ 

  .َبرايا بأسِرها بالحياِة المحييةبالّروِح القدس َتفيُض َسواقي النِّعمة َوَمجاريها، فترّوي ال

  

  
  الربوكيمنن مث

  )مرتني(تسبيحًا      فال والرضعان أصلحتَ طاأل من أفواهِ 

  .اسمك في كل األرض أيها الرب رّبنا ما اعجبَ 

  فال والرضعان أصلحت تسبيحاً طمن أفواه األ
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  .إلى الَربِّ َنْطُلب  الكاهن

  .يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

ألنََّك ُقدُّوٌس َأنَت يا إلَهنا َوفي القّديسيَن تسَتِقرُّ َوَتسـَتريح وَلـَك َنْرَفـُع المْجـَد   الكاهن

  أيُّها األُب واالبُن والروُح الُقُدس، اآلَن َوُكلَّ أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن 

  .آمين  الشعب

  )مرتني.(سّبح الربكّل نسمة فلتُ   

  .فلتسبِِّح الرّب، كل نسمة  

  

  اإلنجيل
  

ــا   الكاهن ــْن أجــِل أْن نكــوَن ُمســَتِحقَّيَن ِلســماِع اإلنجيــل المقــّدس، إلــى الــربِّ إلهن ِم

  .نطُلب

  )ثالثا(.يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

  .السالُم ِلجميِعُكمْ .  الِحْكمة، ِلَنسَتِقم َوِلَنسَمْع اإلنجيَل الُمقدَّس  الكاهن

  .َوِلروِحكَ   الشعب

  متى االنجيلي البشير والتلميذ الطاهر  فصٌل شريف ِمْن ِبشارة القّديس  الكاهن

  .المْجُد لَك يا ربُّ المْجُد لك  الشعب
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  .ِلُنْصغِ   الكاهن

في ذلك الزمان لما قُرب يسوع من اورشليم وجاء إلى بيت فاجي عنـد جبـل 

اذهبــا إلــى القريــة التــي أمــامكم "الزيتــون، حينئــذ أرســل تلميــذين وقــال لهمــا 

ّالهما وأتياني بهمـا، فـان قـال وللوقت تجدان أتانًا مربوطة وجحشًا معها فح

هذا كله كـان "  لكما أحٌد شيئًا فقوال أن الربَّ يحتاج إليهما فيرسلهما للوقت

قولـوا البنـة صـهيون هـوذا ملكـك يأتيـك وديعـًا : " ليتم ما قيل بـالنبي القائـل

  ".راكبًا على أتاٍن وجحٍش ابن أتان

تـان والجحـِش ووضـعا وع، وأتيـا باأل ـفذهب التلميذان وصنعا كما امرهما يسـ

ثيابهما عليهما وأجلساه فوقهمـا، وفـرش الجمـع الكثيـر ثيـابهم فـي الطريـق 

وكـان الجمـوع .  جر وفرشـوها فـي الطريـقـوآخرون قطعوا أغصانًا مـن الشـ

هوشـــعنا البـــن داود، : "الـــذين يتقدَّمونـــُه والـــذين يتبعونـــُه يصـــرخون قـــائلين

ولما دخل أورشـليم ارتجـت ."  مبارك اآلتي باسم الرّب، هوشعنا في األعالي

المدينــة كّلهــا قائلــة مــن هــذا، فقالــت الجمــوع هــذا يســوع النبــيُّ الــذي مــن 

ــل ــة العجائــب التــي صــنعها .  ناصــرة الجلي ــة والكتب ولمــا رأى رؤســاء الكهن

والصبيان يصيحون في الهيكل ويقولون هوشعنا البن داود غضـبوا  وقـالوا 

نعـم، أمـا قـرأتم قـط انَّ مـن : م يسـوعأتسمع مـا يقـول هـؤالء؟  فقـال لهـ: لهُ 

أفواه األطفال والرضع هيأت تسبيحًا، وتركهم وخرج خارج المدينة إلـى بيـت 

  .عنيا وبات هناك

  

  .المْجُد لَك يا ربُّ المْجُد لك  الشعب
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  : المزمور الخمسون
  .إرحمني يا الّلُه كعظيِم رحمِتَك ، وكمثِل كثرِة رأفِتَك ُأمُح مآثمي

  .إغسْلني كثيرًا من إثمي ومْن خطيئتي طهِّرني

  .كلِّ حينفإّني أنا عارٌف بإثمي وخطيئتي أمامي في 

إليَك وحَدك خِطْئُت والشرَّ قّداَمك صنعُت لكي تصدَق في أقواِلك وتغلَب في 

  .هاءنذا باآلثاِم ُحبَل بي وبالخطايا ولدْتني أّمي  .محاكمِتك

  .ألنك قد أحببَت الحقَّ وأوضحَت لي غوامَض حكمِتَك ومستوراِتها

  .الثلجتنضُحني بالزوفا فأطهُر وتغسُلني َفابيضُّ أكثَر ِمَن 

  .ُتسِمُعني بهجًة وسرورًا فتبتهُج عظامي الذليلة

  .اصرْف وجَهَك عن خطاياي وامُح كلَّ مآثمي

، يا الّله، وروحًا مستقيمًا جدِّْد في أحشائي   .قلبًا نقيًا أخلْق فيَّ

 .ال تطرْحني من أماِم وجِهَك وروُحك القّدوس ال تنزْعُه مني

  .عُضْدنيامنحني بهجَة خالِصك وبروٍح رئاسّي أ

  .فاعّلَم األثمة طَرقك والكفرة إليَك يرجعون

  .نّجني من الدماء يا الّله، إلَه خالصي، فيبتهَج لساني ِبعدلك

  .يا ربُّ افتْح شفتّي فيخبَر فمي بتسبحتك

  .ألنك لو آثرَت الذبيحَة لكنُت اآلن ُأعطي، لكّنَك ال ُتَسرُّ بالُمْحَرقات

  .لُب المتخشُِّع والمتواضُع ال يرذُلُه الّلهفالذبيحُة لّله روٌح منسِحق، الق

  .لْح يا رب بمسّرتك صهيون، ولتبَن أسوار أورشليم

  .َك الُعجولحينئٍذ ُيقّربوَن على مذبحِ .  حينئٍذ ُتَسرُّ بذبيحة العدل قربانًا ومحَرقات

  
  

21  



  )باللحن الثاين(  الشعب

  الَمْجُد ِلألِب واالبِن والروِح الُقُدس •

 األممِ  ةَ بهيميّ  حلَّ عنيا، جالسًا على جحش، ليَ  بيتَ  مدينةَ  يدخلُ  المسيحُ  اليومَ 

  .الرديئة القديمةِ 

 تعاد   .اآلَن َوُكلَّ أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين •
  

  مث باللحن السادس

  .ارَحْمني يا اهللا َكعظيِم رحمِتَك َوَكمثل كثرِة رأفِتَك اْمُح َمآثمي

    :روح القدس جمعتنا، وكلنا نرفع صليبك ونقول نعمةُ  اليومَ 

  "وصنا في األعاليأ الربّ  اآلتي باسمِ  مباركٌ "

  

الَمَك ِبالرحمِة َوالرأفات، خلِّص، يا اُهللا، شعَبَك َوبارْك ميراَثك، وافتِقْد ع    الكاهن

وارَفْع شأَن الَمسيحييَن األرثوذكسيين، َوأسِبْغ علينا مراِحَمَك الَغنّية، 

ِبشفاعاِت سيدتنا والدِة اإلله الكليَِّة الّطهارة والدائمِة البتوليَِّة مريم، َوبقوَِّة 

لعادمِة الصليِب الكريِم الُمحيي، َوِبطلباِت القّواِت الّسماوية المكرَّمِة ا

والقّديسين  الكريِم السابِق الَمجيِد يوحّنا المعمدان، األجساد، والنبيِّ 

المشرَّفيَن الرسِل الكلّي مديُحهم، وآبائنا القّديسيَن ُمعّلمي المسكونة رؤساِء 

الذهبّي  الكهنِة العظماء باسيليوس الكبير وغريغوريوس الالهوتي ويوحنا

وس وكيرّلس ويوحنا الرَّحيم رؤساء أساقفة الفم، وآباِئنا الِقّديسين أثناثي

صاحب ( لقّديَس نيقوالوس رئيس أساقفة ميرا الليكيةا اإلسكندرية، وأبينا

  ، والقّديس اسبيريدون أسقف ثريميثوس)هذه الكنيسة المقّدسة
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العجائِبي، والقّديسين الَمجيدين الشهداء العظماء جاورجيوس الحائز راية 

الظفر وديمتريوس المفيِض الطّيب، وثاوذورس التيروني وثاوذورس قائد 

لمسيح االجيش، وآبائنا األبرار المتوشِّحين باهللا، والقّديسْين الصدِّيَقين جدَّي 

ك، أّيها الربُّ الجزيُل الرَّحمة، جميع قّديسيك،نتضّرُع إليو ، هاإلله يواكيم وحن

  .فاستِجْب لنا نحن الخطأَة الطالبيَن إليَك وارحمنا

  

 )مرة 12.(يا ربُّ ارَحمْ   الشعب

  

ِبرحمِة ورأفاِت ابِنَك الوحيد، َومحبتِه ِللبشر الذي أنَت مبارٌك معُه، ومَع   الكاهن

  إلى َدْهِر الداِهريَن  روِحَك الكليِّ قدسُه الصالِح والُمحيي، اآلَن َوُكلَّ أوانٍ 
  .آمين  الشعب

  
  
  

  باللحن السادس   القنداق

يا َمن هو جالٌس على العرِش في السَّماِء وراكٌب جحشًا على األرض، تقّبْل تسابيَح 

مبارٌك أنَت اآلتي، لُتعيَد :  المالئكِة وتماجيَد األطفاِل أّيها المسيُح اإلله هاتفيَن إليك

  .آدَم ثانياً 
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  يقرأ البيتو 
  

  البيت
 وأنهضتَ  وأمّت الموتَ  الجحيمَ  ربطتَ  ، بما أنكَ مائتاً  أن يكونَ  العديمُ  أيها المسيحُ 

 داود إذ لن تعودَ  ا البنِ أوصنّ :  هاتفين وم كغالبٍ يال األطفالُ  حتكَ لعازر قد سبَّ 

 جميعِ  من أجلِ  ُتصلبُ  كَ مريم، بل وحدَ  طفلِ  ح كما قبل من أجلِ ذبَ تُ  األطفالُ 

حربة، لذلك بِ  طعنُ سيُ  كَ جنبَ  فيما بعد، ألنَّ  فينا السيفُ  ذْ األحداث والشيوخ، ولم ينفَ 

  .ثانياً  آدمَ  عيدَ تُ اآلتي لِ  أنتَ  مباركٌ :  بحبورٍ  نهتفُ 

  

  
  سنكسار

يسوع  ناربّ  لدخولِ  المجيد البهيّ  للموسمِ  الشعانين نعّيدُ  في هذا اليوم الذي هو أحدُ 

إلهية طالبًا أن  بكلمةٍ  األرَض  ، من بسطَ على جحشٍ  جلَس  لقد.  ورشليمأإلى  المسيحِ 

نا اجعلْ  ف أيها المسيحُ نك الذي ال يوصَ بتحنّ هم من البهيمية، فَ البشر ويحلَّ  جنَس  قَ طلِ يُ 

 المجيدةِ  كَ على الموت، وقيامتِ  الواضحةِ  كَ غلبتِ  لنا لمعاينةِ البهيمية، وأهِّ  اآلالمَ  غالبينَ 

  .ناوارحمْ  الحياةَ  الحاملةِ 
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  الكاطافاسيات
  

  باللحن الرابع األودية

ـــــَر قعـــــُر البحـــــِر المتمـــــوِّج، ألنـــــَك َزجـــــرَت   األولى ـــــة قـــــد جفَّـــــت، َوَظَه إن ينـــــابيَع اللجَّ

عاصـــــَفُه بإشـــــارة، وخّلصـــــَت الشـــــعَب المنتَخـــــب، مـــــرتًِّال لـــــَك تســـــبيحًا علـــــى 

  .الظَّفر

  

ـــــــاطرة، أمـــــــا   لثالثةا ـــــــأمِرَك مـــــــن صـــــــخرِة صـــــــلدٍة ق إن الشـــــــعَب اإلســـــــرائيلي، ُرِوَي ِب

ــــــه َتشــــــدََّدِت الكنيســــــُة  ــــــذي ب ــــــاة، ال ــــــَت أيهــــــا الَمســــــيُح الحي الصــــــخرُة فهــــــَي أن

 .أوصّنا مبارٌك أنَت أّيها اآلتي: هاتفةً 

  

إن المســـــــيَح إلَهنـــــــا اآلتـــــــي عالنيـــــــًة، ُيـــــــوافي وال ُيبطـــــــئ، مـــــــن جبـــــــٍل َظليـــــــٍل   الرابعة

ــــ ــــأ النبــــيُّ قــــديمًا، ُم ــــُد اَهللا بــــدوِن أن تعــــِرَف رجــــًال، كمــــا تنبَّ دغل، مــــن فتــــاٍة تل

  !المجُد لقدرِتَك يا ربّ : لذلَك نهِتُف جميعاً 
 

ــــَر صــــهيون إصــــَعْد علــــى جبــــل، ويــــا ُمنــــِذَر أورشــــليم، إرفــــْع صــــوَتَك   الخامسة يــــا مبشِّ

ــــــــَة اهللا، ســــــــالمًة إل ــــــــا مدين ــــــــداُت ي ــــــــِك الممجِّ ــــــــْت في ــــــــد قيل ــــــــّوٍة، فق ســــــــرائيل بق

  .وخالصًا لألمم
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اآلن يوَضُع للعالِم عهٌد جديٌد :  إن أرواَح الِصّديقين، قد هتفْت بسروٍر قائلة  السادسة

  .والشعُب يتجدَُّد بقطراِت الدِم اإللهي
 

يا من حِفَظ فتياَنُه اإلبراهيمييَن سالميَن من النار، وَقَتَل الكلدانيين الذيَن   السابعة

  .يها الربُّ الفائُق التسبيح، مبارٌك أنَت يا إلَه آبائنااغتالوا األبرياَء ُظْلمًا، أ
 

  نسّبح ونبارك ونسجد للرب
 

إفرحي يا أورشليم، وعّيدوا يا ُمحّبي ِصهيون، ألنَّ ربَّ الُقّواِت المالَك إلى   الثامنة

سبِّحوا الربَّ يا : الدَّهِر قد وافى، فلتحتِشم األرُض كلُّها من وجِهِه ولَتهِتفْ 

  .اِلهِ جميَع أعم

  

  .لوالدة اإلله وُأم النور بالتسابيح نعّظم مكّرمين  الكاهن

  

َوِبَسَعَ◌ٍف .  َوَهُلّموا ُنَعظِِّم الَمسيح. اُهللا الربُّ َظهَر َلنا َفَأقيموا العيَد َواْبَتِهجوا  التاسعة

  .ِصناُمباَرٌك اآلتي ِباْسِم الرَّبِّ ُمَخلِّ : َوأْغصاٍن َنهِتُف َنْحوُه ِبالتسابيِح قاِئلين
 

لماذا ارتججُتم أّيها األمم؟  ويا أّيها الكهنُة والكتبُة لماذا َهززُتم بالباطِل     

َمن هَو هذا الذي الفتياُن يسبِّحوَنه، بالّسعِف وباألغصاِن يهِتفوَن :  قائلين

  مباَرٌك اآلتي باسِم الربِّ مخلِِّصنا؟:  لهُ 
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طريٍق عادلة، وأعطاها  هذا هَو اإللُه الذي ال يضاهيِه أحد، اخترَع كلَّ     

ف، فمباَرٌك اآلتي باسِم المحبوب، وبعَد ذلَك ظهَر ومَع الناِس َتصرَّ  إلسرائيلَ 

  .الربِّ مخلِِّصنا

  

أيها العصاُة لماذا َوضعُتم معاثَر لنا في ُسبِلنا؟  َأرُجُلكم مساِرعٌة ِلتسفكوا دَم     

  .مباَرٌك اآلتي باسِم الربِّ مخلِِّصنا: السيِّد، لكنُه سيقوُم ليخلَِّص الهاتفين

  
  :وختتم باألرمس

  
َوِبَسَعَ◌ٍف .  َوَهُلّموا ُنَعظِِّم الَمسيح. قيموا العيَد َواْبَتِهجوااُهللا الربُّ َظهَر َلنا َفأَ     

  .ُمباَرٌك اآلتي ِباْسِم الرَّبِّ ُمَخلِِّصنا: َوأْغصاٍن َنهِتُف َنْحوُه ِبالتسابيِح قاِئلين
 
  
  
  
  
 

  االكسابستالري
  

  ).ثالثاً وحدها فقط(  قّدوٌس هو الربُّ إلهنا  
  
  

  
 
 
 

27  



  اإلينوس

  
  )باللحن الرابع(

ــماوات، َســبِّحوُه فــي األعــالي ألنَّــُه َلــَك  كــلُّ َنَســَمٍة َفلُتَســبِِّح الــرّب، ســبِّحوا الــربَّ ِمــَن السَّ

  .َيْنَبغي التسبيُح يا اهللا

   .َلَك َيليُق التسبيُح يا اهللا سبِّحوُه يا جميَع مالئَكِتِه، سبِّحوُه يا سائَر قّواِتِه، ألنَّهُ 

  

  

  ليصنع بهم ُحْكمًا مكتوباً 

  هذا المجُد يكوُن ِلجميِع أبرارِهِ 

يــا رّب إن الجمــوَع الكثيــرة، َفَرشــوا ثيــاَبهم فــي الطريــق، وآخــروَن كــانوا يقَطعــوَن أغصــانًا 

ـــجِر َوَيحملوَنهـــا وصـــّنا البـــِن أ:  والمتقـــّدموَن والتـــابعوَن كـــانوا يهِتفـــوَن قـــائلين.  مـــن الشَّ

  .داود، مباَرٌك أنَت اآلتي والذي سُيوافي أيضًا باسِم الربّ 
  
  
  

  سّبحوه في فلك قّوته  سّبحوا اهللا في ِقّديسيه

  ...")يا رّب إن الجموعَ " تعاد  (
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  سّبحوه نظير كثرة عظمته    سّبحوه على مقدرته

ــا ربّ  ــَة المقدَّســة، حَمَلــِت الّشــعوُب أغصــاَن أشــجاٍر  ي لمــا كنــَت عتيــدًا ان تــدُخَل المدين

إنهـم بمشــاهدِتِهم إيـاَك جالسـًا علـى أتـاٍن نظـروَك كأّنــَك مسـبِّحيَن إيـاَك يـا سـّيَد الكـّل، إذ 

أوصــّنا فــي األعــالي مبــاَرٌك اآلتــي الــذي َســيوافي :  ولــذلك َهتفــوا هكــذا معلــى الشــاروبي

  .أيضًا باسِم الربّ 

  

  

  سبِّحوُه بالمزماِر والقيثارة    سّبحوه بلحن البوق

  ...")يا رب لما كنَت عتيداً "تعاد   (
 
 
  ِل َوالمصافسّبحوُه ِبالَطبْ 

  سّبحوُه باألوتار وآلِة الَطَرب

ــماواِت جالســًا علــى  أخُرجــوا أّيهــا الّشــعوب، أخُرجــوا أّيهــا األمــم، وانظــروا اليــوَم ملــَك السَّ

َفيـا جيـَل اليهـود الجاِحـد، هلـمَّ فـانظِر .  جحٍش حقيٍر كأنُه على عرٍش ساٍم إلى أورشليم

ا، كيـــف يتَّخـــُذ ِصـــهيوَن الجديـــدَة َكعـــروٍس لـــُه الـــذي أبصـــَرُه أشـــعيا ُموافيـــًا بالجســـِد ألجِلنـــ

والفتياُن العاِدمو خبرَة الشرِّ قد بادروا معًا وُهم أطهـار، .  عفيفًة وينُبُذ الجمَع المشجوب

ـــم ِلنصـــرْخ مســـبِّحين  ـــيَن ومـــاِدحيَن، َفمعُه كـــأنُهم إلـــى عـــرٍس عـــادِم الفســـاِد والـــدنِس مهلِّل

  .لذي بِه الّرحمُة الُعظمىأوصّنا في األعالي ا:  تسبيَح المالئكة

  

  

  
29  



نوج   سّبحوُه ِبَنَغماِت الصُّ

  كل َنَسمٍة َفْلتسبِّح الربّ سّبحوُه بصنوِج الَتْهليل، 

أّيها المسيُح اإلله، لما سبقَت قبَل آالِمَك الطَّوعية، لتحقَِّق للجميِع القيامَة العامة، فأما 

لعازُر في بيَت َعنيا قد أنهضَتُه بقدرِتَك العزيزة، بعد موِتِه بأربعِة أيام، وأّما العمياُن 

يا مخّلص، ودخلَت إلى المدينِة مَع تالميِذَك،  فقد منحَتهم الَبصَر بما أنَك ُمبِدُع الّنورِ 

جالسًا على جحٍش متمِّمًا كرازَة األنبياء، كأنَك راكب على الشاروبيم، وفتياُن العبرانييَن 

لذلَك نحُن أيضًا نحِمل أغصاَن الّزيتوِن والّسعِف . استقبلوَك بالّسعِف واألغصان

  .َرٌك اآلتي باسِم الربّ أوصّنا في األعالي مبا:  هاتفيَن إليَك بشكرٍ 

  

  

  الَمْجُد ِلألِب واالبِن والروِح الُقُدس

  .اآلَن َوُكلَّ أواٍن إلى َدْهِر الداِهريَن آمين
  باللحن السادس

قبل الفصِح بسّتِة أياٍم، أتى يسوُع إلى بيَت عنيا لَيستدعَي لعازَر الميَت منُذ أربعِة 

:  مرأتاِن مريُم ومرثا ُأختا لعازر هاتفَتْيَن نحوهأيام، ويسبَق ويكرَز بالقيامة، فاستقبَلته ال

ألم أقْل لكما إن الذي يؤمُن :  فحينئٍذ قال لهما.  يا ربُّ لو كنَت ههنا لم يمْت أخونا

  .وناداُه خالُق الكلِّ يا لعازُر هلمَّ خاِرجاً .  َأِرياني أين وضعُتموهُ .  بي وٕان ماَت فيحيا

  
  ).15راجع صفحة (لعيد مث اجملدلة الكربى، وطروبارية ا
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  خدمة القّداس اإللھي
  

  :والطلبة السالمية الكربى... بعد مباركة هي مملكة اآلب
  

  اينالثباللحن    األنتيفونات األولى
 

 .تضّرعي صوتَ  الربُّ  سمعَ أحببُت أن يَ  

  بشفاعة والدة اإلله يا مخّلص خلِّصنا

 .نيتْ فَ صادَ  الجحيمِ  ني وشدائدَ تْ أكتنفَ  الموِت  ألن أوجاعَ  

 بشفاعة والدة اإلله يا مخّلص خلِّصنا

 .دعوتُ  الربِّ  واسمَ  وجدتُ  جعَ و لوا الحزنَ  

 بشفاعة والدة اإلله يا مخّلص خلِّصنا

 .األحياء في بلدةِ  الربِّ  أمامَ  اإلرضاءِ  حسنَ  سأكونُ  

 بشفاعة والدة اإلله يا مخّلص خلِّصنا

 المجُد لآلب واالبِن والّروح الُقدس 

  آمين  وٕالى دهِر الداهرينَ  وكّل أوانٍ  اآلنَ 

  بشفاعة والدة اإلله يا مخّلص خلِّصنا
  
  

  ...ألن لك العزة: واالعالن... أيضًا وأيضاً :  الكاهن
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  باللحن الثاين   االنتيفونا الثانية
 

 .جداً  تُ عْ ، وأنا اتضَ متُ لذلك تكلَّ  تُ آمنْ  

 المرّتلينَ  ، نحنُ تانأ ابنِ  على جحشِ  جلَس اهللا يا من  خّلصنا يا ابنَ 

 ليلويياهل لكَ 

 ما أعطاني عن كلِّ  الربَّ  بماذا اكافئُ  

 المرّتلينَ  ، نحنُ جلَس على جحِش ابِن أتاناهللا يا من  خّلصنا يا ابنَ 

 ليلويياهل لكَ 

 أدعو الربِّ  أقبل وباسمِ  الخالصِ  كأَس  

 المرّتلينَ  ، نحنُ جلَس على جحِش ابِن أتاناهللا يا من  خّلصنا يا ابنَ 

 ليلويياهل لكَ 

 هشعبِ  كلِّ  أمامَ  ذوري للربِّ أفي نُ  

 المرّتلينَ  ، نحنُ جلَس على جحِش ابِن أتاناهللا يا من  خّلصنا يا ابنَ 

  ليلويياهل لكَ 

 االبِن والّروح الُقدسو المجُد لآلب  

  آمين  وٕالى دهِر الداهرينَ  وكّل أوانٍ  اآلنَ 

 ...يا كلمة اهللا االبن الوحيد
 
 

  ...ألنك إله صالح :واالعالن... أيضا وأيضا  :الكاهن
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  باللحن األول االنتيفونا الثالثة
  

 هن إلى األبد رحمتَ إ و  ألنه صالحٌ  اعترفوا للربِّ  

أّيها المسيُح اإلله، لّما أقمَت لعازَر ِمن بيِن األمواِت قبَل آالِمَك، حقَّقَت 

جِل ذلك ونحُن كاألطفال، نحِمُل عالماِت الغلبِة َوالظفر القيامَة العامة، أل

  !صارخيَن إليَك يا غالَب الموت أوصّنا في األعالي مباَرٌك اآلتي باسِم الّرب
 

 هرحمتَ  إلى األبدِ  نّ أو  اسرائيل انه صالحٌ  بيتُ  ليقلْ  

 )راجع اعاله.(...أّيها المسيُح اإلله، لّما أقمَت لعازرَ 
 

 رحمته وان إلى األبدِ  صالحٌ  أنه هرونُ  ليقلْ  

 )راجع اعاله. (...أّيها المسيُح اإلله، لّما أقمَت لعازرَ 
 

 هن إلى األبد رحمتَ وأَ  نه صالحٌ الرب أ المتقينَ  ليقل جميعُ  

 )راجع اعاله. (...أّيها المسيُح اإلله، لّما أقمَت لعازرَ 
  

  :وااليصودن

  ...خلصنا يا ابن اهللا.  نال ظهرَ  الربُّ  الرب، اهللاُ  اآلتي باسمِ  مباركٌ 
  

  :للعيد، ولصاحب الكنيسة، والقنداق:  مث طروبارية

يا َمن هو جالٌس على العرِش في السَّماِء وراكٌب جحشًا على األرض، تقّبْل تسابيَح 

مبارٌك أنَت اآلتي، لُتعيَد :  المالئكِة وتماجيَد األطفاِل أّيها المسيُح اإلله هاتفيَن إليك

  .آدَم ثانياً 
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  الرسالة
  

  باللحن الرابعبروكمينن 

  .اعترفوا للرب فاّنُه صالحٌ       مبارٌك اآلتي باسم الرب

  
 ل فيلبّيفصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى أھ

كم لجميع الناس حلمُ  افرحوا، وليظهرَ  يضاً أحين وأقول  كلَّ  يا إخوة افرحوا في الربّ 

لدى اهللا  كم معلومةٍ طلباتُ  ال تهتّموا البتـة، بل في كل شيء فلتكنْ  . قريب فإن الربَّ 

قلوبكم وبصائركم  عقلٍ  اهللا الذي يفوق كلَّ  سالمُ  وليحفظْ  .ع مع الشكربالصالة والتضرّ 

من عفاف،  من حق، ومهما يكنُ  يها اإلخوة مهما يكنْ أ وبعدُ  .يسوع المسيح في

من صفة محببة، ومهما  من طهارة، ومهما يكنْ  من عدل، ومهما يكنْ  ومهما يكنْ 

وما تعلمتموه  .افتكروا اففي هذ حٌ ي، إن تكن فضيلة، وٕان يكن مدصيتٍ  من حسنِ  يكنْ 

  .معكم يكونُ  السالمِ  وٕالهُ  .عملواوتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فّي فبهذا ا
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  18 - 1: 12 يوحنا:  اإلنجيل
بيت عنيا حيث كان لعازر الذي مات فأقامه  إلىأتى يسوع  أيامقبل الفصح بستة 

حد أه هناك عشاء وكانت مرتا تخدم وكان لعازر وا لفصنع .وع من بين األمواتيس

ما مريم فأخذت رطل طيب من ناردين خالص كثير الثمن ودهنت أ .المتكئين معه

حد أفقال  .رائحة الطيب أل البيت منرها، فامتقدمي يسوع ومسحت قدميه بشع

لَم لم ُيَبع هذا : يسلمه أنا االسخريوطي، الذي كان مزمع تالميذه، يهوذا بن سمعان

وانما قال هذا ال اهتماما منه بالمساكين بل  .ة دينار وُيعَط للمساكينب بثالث مئالطي

دعها، : ال يسوعفق. هألنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما ُيلقى في

م فلست عندك أناما أفإن المساكين هم عندكم في كل حين و  .انما حفظته ليوم دفني

  .ي كل حينف

اك فجاؤوا، ال من اجل يسوع فقط، بل لينظروا ود ان يسوع هنوعلم جمع كثير من اليه

ن يقتلوا لعازر فأتمر رؤساء الكهنة أ 0ين األمواتأيضا لعازر الذي أقامه من ب

  .وعون بيسه يذهبون فيؤمنوا بسببأيضا، ألن كثيرين من اليهـود كان

ن يسوع آٍت إلى أورشليم لذين جاؤوا إلى العيد بأما سمع الجمع الكثير اوفي الغد ل

هوشعنا، مبارك اآلتي باسم : ه وهم يصرخون قائلينلقائف النخل وخرجوا لاخذوا سع

ة ال تخافي يا ابن: وان يسوع وجد جحشا فركبه كما هو مكتوب .الرب ملك إسرائيل

يفهمها  وهذه األشياء لم .انن أتون، ها ان ملكك يأتيك راكبا على جحش ابصهي

، ولكن، لما ُمّجد يسوع حينئذ تذكروا ان هذه إنما كتبت عنه، وانهم أوالتالميذه 

ه حين نادى لعازر من القبر وأقامه من بين وكان الجمع الذين كانوا مع. هعملوها ل

ومن اجل هذا استقبله الجمع النهم سمعوا بأنه قد صنع هذه  .األموات يشهدون له

  0اآلية
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  وعلى خاصة ترمن األودية التاسعة من القانون األول 

  )27 راجع صفحة(" ....اُهللا الربُّ َظهَر  "
  

  !مبارك اآلتي باسم الرب:  "كينونيكون

  
  لنور احلقيقي ترمن الطروباريةوعوض قد نظرنا ا

أّيها المسيُح اإلله، لّما أقمَت لعازَر ِمن بيِن األمواِت قبَل آالِمَك، حقَّقَت القيامَة 

العامة، ألجِل ذلك ونحُن كاألطفال، نحِمُل عالماِت الغلبِة َوالظفر صارخيَن إليَك يا 

  !غالَب الموت أوصّنا في األعالي مباَرٌك اآلتي باسِم الّرب
  
  

  :مث اخلتم بعبارة الظهور

  ........ألجل خالصنا ارتضى بان يجلس على جحش ابن اتانيا من 
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