
مجعها
غبطة البطريرك غريفوريوس الثالث حلام

áqn«böûe ä’É¡àHG

 «…qpõ©ŸG» äGƒ∏°U øe äGQÉàfl

hCG

á«fÉªãdG ¿É◊C’G ≈∏Y ¢Sƒî«FƒàcE’G

ي «    خمتارات من صلوات »املعزِّ



ي «    خمتارات من صلوات »املعزِّ
أو

األكتوئيخوس عىل األحلان الثامنية

مجعها
غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث حلام

نقاًل عن كتاب الصلوات الطقسيَّة
لكنيسة الروم امللكيني الكاثوليك

املجلَّدات األربعة

ها أعدَّ
األب د. فادي الراعي، الراهب الشويري

أرشف عىل طباعتها:
األستاذ رياض كنعان منذر

مطبعة سليم
٢٠٢١



- 3 -

مة مقدِّ
 

بــدأت بوضــع هــذه الكراريــس بعنــوان »ابتهــاالت مرشقيَّــة«  
عــام 1984، أثنــاء خدمتــي يف القــدس، كنائــب بطريركــي. وقــد 

صــدر حتــى اآلن أربعــة كراريــس:
 1 - خمتارات من صلوات الزمن امليالدي.

2 -  خمتارات من الرتانيم والصلوات الرشقيَّة الشعبيَّة.
 3 -  خمتارات من صلوات الزمن الفصحي.

4 -  خمتارات من زمن الصوم املبارك.

هتــدف هــذه الكراريــس تعمــم الروحانيَّــة الطقســيَّة الرشقيَّــة 
عــى نطــاق واســع، وختــدم اجلميــع: الكهنــة، الرهبــان، الراهبــات 
ــذه  ــون ه ــن أن تك ــا. ويمك ــا كلِّه ــا يف رعايان ــن عموًم واملؤمن
الكراريــس عوًنــا للصــالة عــى مــدار الســنة، يف األســفار وظروف 
هــا الكامــل.  أخــرى، حيــث يصعــب وجــود الكتــب الرســميَّة بنصِّ
اس، اخلامــس، حيتــوي عــى خمتــارات مــن كتــاب  هــذا الكــرَّ

ي« . فريــد يف كل الطقــوس الكنســيَّة، واســمه »امُلعــزِّ
ي وردْت يف كتــاب الصلــوات  مــة عــن املعــزِّ هــذه املقدِّ
ل )1 و2( واملجلــد  لكنيســة الــروم الكاثوليــك - املجلــد األوَّ

الرابــع. وكذلــك القــول بالنســبة هلــذه املختــارات.
هــذه  يســتعملون  الكهنــة  مــن  عــدًدا  أنَّ  اهلل  أشــكر 
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ــة، يف  ــات الروحيَّ ــم، يف األرسة، يف الرياض ــس يف رعاياه الكراري
ــة  ــز الثقاف ــة، يف مراك ــس الرعويَّ ــة، يف املجال ــاطات الرعويَّ النش
ــب  ــي، الراه ــادي الراع ــكر األب د. ف ــة...   وأش ــئة الدينيَّ والتنش

اس. ــرَّ ــذا الك ــا يف ه ه ــذي أعدَّ ــويري، ال الش
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ي مة حول كتاب املعزِّ مقدِّ

ــوس«،  ــة »أكتوئيخ ــة اليونانيَّ ــاب باللغ ــذا الكت ى ه ــمَّ ُيس
ــي«  أي  ى »باراكلينيك ــمَّ ــا ُيس ــة« . ك ــان الثاني ــاب األحل أي »كت
ي« ،  ــا اســمه الشــائع شــعبيًّا فهــو: »املعــزِّ »كتــاب االبتهــال« . أمَّ

ــة. ــتعطاف ال التعزي ــو االس ــه ه ــب علي ــع الغال ــع أنَّ الطاب م

األحلــان  »ذي  ي  املعــزِّ كتــاب  تــالوة  إنَّ  حمتوياتــه: 
ر مــع دورة  الثانيــة« ، تســتغرق فعــاًل ثانيــة أســابيع، وتكــرَّ
ــاب هــو إًذا  ــة عــى مــدار الســنة. فالكت ــة اجلميل األحلــان البيزنطيَّ
ــه مرتبــط ارتباًطــا  مــن اخلصائــص املميَّــزة للطقــس البيزنطــي، إذ إنَّ
ــه أصــاًل مؤلٌَّف  ا وموســيقيًّا. كــا أنَّ وثيًقــا باألحلــان الثانيــة، شــعريًّ

ــاين. ــض اليون ــد القري ــق قواع ــوزون َوف ــعر امل بالش

ل موســوعة ضخمــة،  ة تشــكِّ األناشــيد الطقســيَّة الشــعريَّ
ــس  ــن اخلام ــا إىل القرن ــى أقدمه ــة، وَيرق ــب خمتلف ــع إىل حق ترج
والســادس. وهــي من إبــداع القديــس رومانــس املنشــد )+556(، 
ة املعروفــة باســم »القنــداق«   الــذي اشــتهر بوضــع القطــع الشــعريَّ
ــح«  )األكاثســتس( مــن وضعــه  و»البيــت« ، ولعــلَّ نشــيد »املدائ

أيًضــا.
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ــان  ــس )األحل ــاب بُأكتوئيُخ ــمية الكت ــي تس ــوه: ترتق مؤلِّف
ــذ  ــمَّ إالَّ من ــتعاهلا مل َيُع ــر أنَّ اس ــع. غ ــرن التاس ــة( إىل الق الثاني
ل مــا ُوضــع خدمــة القيامــة باألحلــان  القــرن الثــاين عــرش. وكان أوَّ
الثانيــة. وهــي ُتنســب يف غالبيتهــا إىل القديــس يوحنــا الدمشــقي 
ــي  ــمل باق ــى يش ــا، فأضح ــاب تدرجييًّ ر الكت ــوَّ ــمَّ تط )+ 749(. ث
التــذكارات  وتتنــاول  أســابيع،  ثانيــة  ُتغطِّــي  التــي  اخِلــَدم، 
صــة لــكل يــوم مــن أيــام األســبوع. فــال عجــب، واحلالــة  املخصَّ
ــن،  ي كثري ــزِّ ــواردة يف املع ــوات ال ــو الصل ــون ناظم ــذه، أن يك ه
ــب  ــذي ُتنس ــقي ال ــا الدمش ــا - يوحن من ــا قدَّ ــم - ك ويف طليعته
إليــه قوانــن القيامــة. أّمــا قوانــن الصليــب ليــوم األحــد - التــي 
ــئ  ــا امُلنش ــس ُقزم ــم القدي ــن َنْظ ــي م ــد - فه ــا بع ــقطت يف م أس
ــه  ــك مع ــد نس ــقي، وق ــا الدمش ــس يوحن ــق القدي )+760( رفي
ــم  ــدس، ث ــت الق ــّي بي ــع رشق ــذي يق ــابا، ال ــس س ــر الفدي يف دي
ــن  ــا قوان ة. وأّم ــزَّ ــواء غ ــا يف ل ــة مايوم ــى مدين ــقًفا ع ــح أس أصب
الســحر أليــام األســبوع، فهــي مــن نظــم »إيوســيف«  أي القديــس 
ــًرا مــن خدمــة  ــف جــزًء كب يوســف امُلنشــئ )+ 883(، الــذي ألَّ
ــن،  ــذه القوان ــف ه ــا يف تألي ــهم أيًض ــاون(. وأس ــهر )املين األش
القديــس ثيوفانيــس امُلنشــئ، الــذي ُيدعــى أيًضــا امُلرنِّــم )+ 845( 
ــس  ــر القدي ــان دي ــن رهب ــا(، وم ــرك )األردن حاليًّ ــن الك ــو م وه
ــة  ســابا اآلنــف الذكــر. وأّمــا القوانــن الثالوثيَّــة، أي املختصَّ
بتمجيــد الثالــوث القــّدوس، والتــي ُتتــى يف َصــالة نِْصــف الّلْيــل 

ــس. ــس وثيوفاني ــف مرتوفاني ــن تألي ــي م فه
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أناشــيد املراقــي ُتعــزى إىل القديــس ثيــوذوُرس املعــرتف 
اإلســتيودي )+ 826(، الــذي ُينســب إليــه أيًضــا بعــض القوانــن. 
ــح، مــن وضــع اإلمرباطــور  أّمــا أناشــيد اإلرســال فهــي، كــا ُيرجَّ
قســطنطن الســابع، املولــود يف الربفــر )913 - 959(. كــا يقــال 
ــم يف ختــام صــالة الســحر، هــي مــن  إنَّ أناشــيد القيامــة التــي ُترنَّ
َوْضــع اإلمرباطــور الون الســادس احلكيــم )818 - 913 (، والــد 

اإلمرباطــور املذكــور.

ي        روحانيَّة املعزِّ
كتــاب »األحلــان الثانيــة«  هــو أســاس البنيــة الطقســيَّة 
ــدور  ــف ال ــو يؤلِّ ــبوع. فه ــس األس ــاب تقدي ــه كت ــة. إنَّ البيزنطيَّ
ــرب،  ــوم ال ــدأ باألحــد وينتهــي باألحــد، ي ــذي يب األســبوعي، ال

ــر. ــبوعي الصغ ــح األس ــة، الفص ــوم القيام ي

ُرنــا هــذا اليــوم  س لتكريــم املالئكــة. يذكِّ فيــوم اإلثنَــني مكــرَّ
ــم يف  ــرش وبدوره ــة للب ــة املالئك ــق كل يشء، بحراس ــاهلل اخلال ب

ــا. ــاليص عموًم ــر اخل ــذراء ويف التدب ــارة الع بش

ــابق  ــدان »س ــا املعم ــم يوحن س لتكري ــرَّ ــاء مك ــوم الّثاَلث وي
ــد الطريــق لقــدوم املخلِّــص  الــرب وصابغــه« . فيوحنــا ُيمهِّ
ــه نذيــر التوبــة، الــذي ُيِعــدُّ طريــق الــرب واخلــالص. ــده. إنَّ وجتسُّ
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ــه  ــيح. إنَّ ــيِّد املس ــى الس ــرة ع ــا باملؤام رن ــاء يذكِّ ــوم األْربَع ي
ٌس ملريــم والــدة اإللــه وللصليــب الكريــم. مــة اآلالم، ومكــرَّ مقدِّ

س لتكريــم الرســل وخلفائهــم األســاقفة  يــوم اخَلميــس مكــرَّ
األســقف  الشــعبي،  القّديــس  عنهــم  وينــوب  القّديســن، 
رنــا هــذا اليــوم بــّر اإلفخارســتيا والعشــاء  نيقــوالوس. كــا يذكِّ
ــرشى  ــل ب ــي حتم ــة الت ــالة الكهنوتيَّ ــوت والرس ي والكهن ــرِّ ال
ــة  ــوليَّة وجامع ــة رس ــا، ألنَّ الكنيس ــكونة بأرسه ــالص إىل املس اخل

س. ــدَّ ــل املق ــر باإلنجي ــى التبش ــة ع ومؤمتن

ــا  رن ــداء. ويذكِّ ــب والف ــوم اآلالم والصل ــو ي ــة ه ــوم اجُلْمَع ي
ــم  ــا مري ــال أمن ــى مث ــه، ع ــا مع ــة وآالمن ــيح اخلالصيَّ ــآالم املس ب

ــا. ــة كّله ــوم آالم اخلليق ــة ي ــب. فاجلُْمَع ــد الصلي ــة عن الواقف

س لتكريــم مجيــع الّقديســن واألبــرار  ــْبت مكــرَّ يــوم السَّ
ــن  ــرى الراقدي ــام ذك ــرّب. تق ــن يف ال ــذكار الراقدي ــاك، ولت والنسَّ
ــْبتن الواقَعــن قبــل الصــوم الكبــر وقبــل  مرَتــن يف الســنة: يف السَّ
ــن، إالَّ إذا  ــرى الراقدي ــة لذك س ــا مكرَّ ــبوت كلَّه ــل الس ــرة. ب العن
ــْبت،  مــون وُيذَكــرون يوم السَّ وقــع فيهــا عيــد كبــر. فاألمــوات ُيكرَّ
رمــًزا إىل الرقــاد يف املســيح ومــع املســيح، لكــي نقــوم معــه ونملــك 
معــه يف هنــار ملكــه، الــذي ال مســاء لــه. وكــا متَّــت أعــال اخللــق 
ــْبت، هكــذا ُيعتــرب يــوم األحــد يــوم اخلليقــة اجلديــدة  قبــل بــدء السَّ
ــم واحلــّي إىل الدهــور. ــص القائ ــدة يف املســيح املخلِّ ــاة اجلدي واحلي
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إنَّ الــدور األســبوعي ُمَحــَور حــول القيامــة. بــل حياتنــا كلَّها 
مرتكــزة عــى القيامــة. فالــدور األســبوعي املتكــّرر طــوال الســنة 
ــدوام. وتظهــر عنــارصه  ــة أســابيع، يرافــق امُلصــّي عــى ال يف ثاني
املختلفــة يف أجــزاء الفرض اإلهلــي: يف الغروب والســحر وأناشــيد 
يســن، ويف الســاعات، ويف الليرتجيــة اإلهليَّة  الســيِّد والســيِّدة والقدِّ
بشــّتى أجزائهــا: االناشــيد املناوبــة )أنديفونــات(، أناشــيد الــدور 
ــة  ــا، مقدم ــات اهلليلوي ــائل وآي ــة الرس ــات مقدم ــبوعي، آي األس

اإلنجيــل ونشــيد املناولــة...

ي بنــوٍع خــاٍص ، ميَّــز يف قوانــن  تظهــر روحانيَّــة كتــاب املعــزِّ
ــة عــى  ــة الليرتجيَّ األحلــان الثانيــة. هلــذا الســبب َحِرَصــْت اللجن
ــي  ــا ه ــا، ك ــعة منه ــبحة التاس ــط التس ــس فق ــا، ولي ــا كلِّه إثباهت
ُطبــع يف رومــة يف  الــذي  اليونــاين،  احلــال يف األنثولوجيــون 
ة يف القانــون مرتبطــة  الســبعينات. ذلــك أنَّ التســابيح الشــعريَّ
بالتســابيح الكتابيَّــة يف العهــد القديــم، وتنطــوي عــى معنــى 

ــبحة: ــز يف كل تس ــويت ميَّ اله

ــة والعبــور  التســبحة األوىل هــي أنشــودة اخلــروج مــن العبوديَّ
ــا أنشــودة النــر والغلبــة عــى األهــواء،  مــن املــوت إىل احليــاة. إهنَّ
ــا أنشــودة الفصــح: »اليــوم  والتخلُّــص مــن االنقســام النفــي. إهنَّ
يــوم القيامــة، فلنتفاخــر أهيــا الشــعوب، فالفصــح فصــح الــرّب، 
ألنَّ املســيح إهلنــا، قــد أجازنــا مــن املــوت إىل احليــاة، ومــن األرض 

إىل الســاء، نحــن املرنمــن نشــيد االنتصــار« .
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ــر  ــي الكب ــوم األربعين ــام الص ــة بأي ــة اخلاص ــبحة الثاني التس
ــص مــن  ــة والعــودة إىل اهلل، والتخلُّ س، هــي تســبحة التوب واملقــدَّ

ــة. ــص امُلطلق ــيادة اهلل املخلِّ ــرتاف بس ــام، واالع ــر واألصن الكف

ــه  ــان وثبات ة اإلنس ــوَّ ــو ق ــر إىل أنَّ اهلل ه ــة تش ــبحة الثالث التس
ــات الكنيســة. فــال مــكان للخــوف يف  وملجــأه. واملســيح هــو ثب

ــك. ــُت خلالص ــرّب. فرح ــي بال د قلب ــدَّ ــن: تش ــب املؤم قل

ــٌل  ــي ذاه ــوق النب ــد: حبق ــبحة التجّس ــة تس ــبحة الرابع التس
أمــام رّس التدبــر اخلــاليص، الــذي تــمَّ يف املســيح. يقــف اإلنســان 
ــداء، رّس  ــد والف ــام رّس اهلل، رّس التجسُّ ــول أم ــا يف ذه ــوم أيًض الي

ــان. ــي إىل اإلنس ــازل اإلهل التن

التســبحة اخلامســة هــي تســبحة النــور والســالم. فيهــا 
ــا بأوامــره  ــور وأمــر الســالم، لينرن ــه إىل املســيح ُمطلــع الن نتوجَّ
د عــن قلوبنــا وعــن عاملنــا  د خطانــا يف ســبيل الســالم، وُيبــدِّ وُيســدِّ

ــي. ــوره اإلهل ــات بن الظل

التســبحة السادســة هــي تســبحة يونــان النبــي الغــارق يف اللجــة 
واملختفــي يف جــوف احلــوت. لكنَّهــا أيًضــا تســبحة اإلنســان الغارق 
ــا تســبحة العــامل التحتــي، عــامل الظلمــة، تســبحة املتــأملِّ  يف اإلثــم، إهنَّ
ــاة  ــُدوار احلي ــل ب ــش، والثَِّم ــان املهمَّ ــوم واإلنس ــض واملظل واملري
ــا رصخــة اإلنســان الطالــب النجــاة مــن اخلطيئــة،  وصخبهــا... إهنَّ

مــن اهلــالك، مــن األهــواء، مــن القعــر امُلظلــم، مــن احلــزن...
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ــن  ــاء، الذي ــة األتقي ــة الثالث ــر بالفتي ــابعة تذكِّ ــبحة الس التس
ُألقــوا يف األتــون. ورموزهــا كثــرة: الثالــوث القــّدوس، القيامــة 
ــة مريــم العــذراء. هــذه التســبحة تشــر إىل  ــام، بتوليَّ ــة األي الثالثيَّ
حمبــة اهلل، الــذي يفتقــد اإلنســان يف حمنتــه يف األتــون، يف التجربــة، 

ــداد. ــاء واألج ــه اآلب ــاه إىل مباركــة إل ــا إي ــه داعًي وُيلِّص

ــو  ــو مدع ــأرسه، فه ــون ب ــبحة الك ــي تس ــة ه ــبحة الثامن التس
امُلصــّي، وُينِشــد وُيبــاِرك وحيتفــل معــه.  ليشــارك اإلنســان 
ــة،  ــت أم فرديَّ ــة كان ــالة، مجاعيَّ ــده يف الص ــس وح ــان لي فاإلنس
ــا  ــة كلَّه ــل اخلليق ــرة، ب ــٍة صغ ــٍر أم يف مجاع ــع غف ــواء يف مج س
تنضــّم إليــه وهــو يدعوهــا إىل التســبيح، ويــرأس صــالة الكــون، 
ــرِتكٌة يف  ــا مش ــي أيًض ــا ه ــيِّدها؛ وألهنَّ ــة وس ــك اخلليق ــه مل ألنَّ
اخلــالص والفــداء. وهكــذا تنضــّم أصــوات البــرش إىل أصــوات 
اخلليقــة يف صــالة مســكونيَّة، ويف جــوق مؤتلــف األنغــام: باركــي 
ــه إىل الدهــور: املالئكــة،  ــه، ســبِّحيه وارفعي ــَع أعال ــا مجي ــربَّ ي ال
الســاء، امليــاه، الشــمس، القمــر، األمطــار، األنــداء، النــار، اهلواء، 
ــع،  ــار، الينابي ــالل، البح ــال، الت ــة، اجلب ــور، الظلم ــوج، الن الثل
الطيــور، الوحــوش، مجيــع بنــي البــرش، الكهنــة، األبــرار، الرســل، 

ــاء... األنبي

التســبحة التاســعة تشــمل تعظيمــة العــذراء مريــم، وزخريــا 
ــا  ــت. إهنَّ ق ــي حتقَّ ــد الت ــبحة املواعي ــا تس ــدان. إهنَّ ــا املعم ويوحن
ــا ختــام تســابيح القانــون  تســبحة اخلــالص يف املســيح يســوع. إهنَّ
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ــة  ــل إىل اخلليق ــان، ب ــالص إىل اإلنس ــول اخل ــة وص ــه، ونقط كّل
ــا. كلِّه

ي ينطبــق أيًضــا عــى قوانــن  إنَّ مــا ُذكــر بشــأن قوانــن امُلعــزِّ
ــاد القّديســن، خاصــًة يف »أناشــيد  ــة وأعي ــة واملتنقل ــاد الثابت األعي

ضابــط النغــم«  )األراميــس(.

ــة يف  ــاد روحيَّ ــة أبع ــف ثالث م نكتش ــدَّ ــا تق ــالل م ــن خ وم
ي:  ــزِّ ــاب امُلع كت

د  1- »الُبعــد النُســكي«  أو »اجلهــادي« . فاألناشــيد تــردِّ
الدعــوة إىل اجلهــاد الروحــي، وإىل التوبــة وانســحاق القلــب، وإىل 
ــا  ــوة، ولكنَّه ــدو حل ــامل تب ــذات الع ــرّب. فمل ــا ال ــل بوصاي العم
ــق  تقــود إىل اإلحبــاط وامللــل. وبالعكــس األمانــة للوصايــا والتعلُّ

ــة. ــعادة احلقيقيَّ ــان إىل الس ــق اإلنس ــا طري هب

ي«  يتجــىَّ يف تلك العواطف واألحاســيس،  2- » الُبعــد الــرِّ
ــا متــأ قلــب امُلصــّي وُتدخلــه يف  ويف احلنــن والشــوق إىل اهلل. إهنَّ
ة  ــة ســاويَّ رشكــة املالئكــة والقّديســن، الذيــن يعيشــون يف ليرتجيَّ

ويف احتفــال مســتمر.

ــة الصــالة  3- »اُلبعــد األخــري«  أو »اآلخــروي«  هــو غاي
ــه  ــن« . إنَّ ــودة »اخلت ــم لع ــاٍر دائ ــيِّ يف انتظ ــن امُلص ــا. املؤم ته وقمَّ
ــه مشــدوٌد  ــب ملالقــاة الــرّب مثــل العــذارى احلكيــات. إنَّ يف تأهُّ
ــة مــع الــرّب يســوع، الــذي  ــة باألبديَّ مــن خــالل حياتــه األرضيَّ
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ُينــُر عينَيــه ويغمــر حياتــه بالنــور.

هــذه االعتبــارات الكتابيَّــة والالهوتيَّــة والنســكيَّة ُتــربز أمهيَّــة 
ــا رفيــق امُلصــيِّ املؤمــن عــى مــدار  ي، الــذي هــو حقًّ كتــاب امُلعــزِّ
ــه  ر كّل ثانيــة أســابيع مــن الفصــح إىل الفصــح. إنَّ الســنة. إْذ يتكــرَّ
فيَّــة، تطــال اإلنســان يف كلِّ زمــان ومكان. مدرســة الهوتيَّــة وتصوُّ

املطران لطفي حلام
رئيس اللجنة الليرتجية البطريركية

القدس - بارامون عيد الظهور اإلهلي
األحد 5 كانون الثاين 1997
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َدوُر الّلْحن األول
ْبت َمَساء السَّ

قطع القيامة
ــا  ــاِئيَّة. واْمنَْحن ــا امَلس ــْل صَلواتِن وس. إِقب ــدُّ بُّ الُق ــرَّ ــا ال َأهيُّ
ــامل. ــِة يف الع ــُر القيام ــَدَك ُمظِه ــَت وح ــَك أن ــا. ألَنَّ ــراَن اخلطاي ُغف

ــعوب. َأحيُطــْوا بِصهيــوَن واْكَتنُِفوهــا. وَمِّــُدوا فيهــا  ــا الشُّ َأهيُّ
ــذي َأنقَذنــا مــن آثاِمنــا. ــُه إهِلُنــا الَّ النَّاِهــَض مــن بــِن األَمــوات. ألَنَّ

ــَن  دي ــيح. ُمَجِّ ــُجْد للمس ــْد وَنس ــعوب. ُننِش ــا الشُّ ــوا َأهيُّ هُلمُّ
ــن  ــامَل. م ــَذ الع ــذي َأنق ــا الَّ ــُه إهِلُن ــوات. ألَنَّ ــِن األَم ــن ب ــُه م قيامَت

ــُدّو. ــداِع الع ِخ

قــي يــا آساســاِت األَرض.  ــاوات. َبوِّ ُتهــا السَّ إِْفَرحــي َأيَّ
ر خطايانــا  ُنوئيــل. قــد ســمَّ واهتِفــي يــا جبــاُل بالَبهَجــة. فُهــَوذا ِعاَّ
ــُه  ليــب. وُمعطــي احليــاِة َأمــاَت امَلــوَت وَأهنَــَض آدم. بــا َأنَّ يف الصَّ

ــبٌّ للبــرش. حُمِ

َ وُقــرِبَ  ــذي ألَجِلنــا ُصِلــَب باجلََســِد باختيــاِرِه. وتــَأملَّ لِنَُســبِِّح الَّ
ــا امَلســيح.  ــن: َأهيُّ ــِه هاتِف ْع إِلي ــَرَّ ــوات. وَنَت ــِن األَم ــاَم مــن ب وق
ــا  ــالَم يف حياتِنــا َأهيُّ َثبِّــْت كنيســَتَك يف اإِليــاِن القويــم. واجَعــِل السَّ

ــَك حُمــبٌّ للبــرش. املســيح. بــا َأنَّ
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ــِه.  ــامَلِ ُكلِّ ــَد الع ــيِّد. َمْ ــدَة السَّ ــول. وال ــَم البت ــبِّْح مري لِنَُس
ــن  ــَة الَّذي ــاوّي. ِمدَح ــاَب السَّ ــرشّي. الب ــٍل ب ــن َنس ــودَة م امَلوُل
ــكاًل  ــَاًء وَهْي ــْت َس ــا َأْضَح ــن. فإهِنَّ ــاَل امُلؤمن ــم. مج ــَد هل ال َجَس
ــًا  ــالَم ِعَوض ــِت السَّ ــداَوة. وجلَب ــَز الع ــْت حاِج ــوت. وَنَقَض لالَّه
بُّ  ــرَّ ــان. وال ــاٌة لإِلي ــا ِمرس ــَي لن ــوت. فه ــِت امللك ــُه. وفتَح من
ــُه  ْع يــا شــعَب اهلل. ألَنَّ ِع اآلَن. تشــجَّ مولوُدهــا عاِضــٌد لنــا. فتشــجَّ

ــر. ــى ُكلِّ يشٍء قدي ــُه ع ــا َأنَّ ــا. ب ــُل َأعداَءن ُيقاتِ

نشيد القيامة

إِنَّ احلجــَر ختَمــُه اليهــود. وجســَدك الطَّاهــَر حرَســُه اجلنــود. 
ــاملِ  ــًا للع ــص. واهب ــا املخلِّ ــِث. َأهيُّ ــْوِم الثَّال ــَت يف الي ــَك قم لكنَّ
ــاوات. هتفــْت إِليــَك يــا ُمعطــَي احليــاة:  اُت السَّ احليــاة. لذلــك قــوَّ
ــا املســيح. املجــُد مللــِكَك. املجــُد لتدبــِرَك. يــا  املجــُد لقيامتِــَك َأهيُّ

حمــبَّ البــرش وحــَدك.

ــِه ســيُِّد  ــَد مــَع َصْوتِ ُتهــا البتــول. جتسَّ ــاِك جربائيــل. َأيَّ ــا حيَّ ملَّ
ــق.  ي ــاَل داوُد الِصدِّ ــا ق س. ك ــدَّ ــوُت املق ــا التَّاب ــِك. َأهيُّ ــُكلِّ في ال
ــُد  ــِك. فاملج ــِت خالَِق ــاوات. إِذ َحل ــَن السَّ ــَب م ــْرِت َأرَح وظَه
ــذي  ــُد للَّ ــِك. املج ــى من ــذي َأت ــُد للَّ ــِك. املج ــَكَن في ــذي س للَّ

ــِك. ــِه من ــا بِوالَدتِ رن حرَّ
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القانون الثالوثي

ــدوَن بغــِر فتــْوٍر. األَزيلَّ الــذي ال َبــْدَء لــه.  ــرافيَم ُيمجِّ إِن السِّ
ــدة.  ــَة الواح ئاس ــدَرك. الرِّ ــَر امل ــَه غ ــا. اإلل ــياَء كلَّه ــَع األش ان الصَّ
ُمــه مجيــُع األلُســِن  ذاَت الثَّالثــِة األَقانيــم. الــذي بإيــاٍن ُتكرِّ

ــابيح. بالتَّس

يــاء.  لَِكــْي ُتْوِضــَح للبــرِش َوحــدَة الهْوتِــَك امُلَثلَّــِث الضِّ
ْرَتــُه عــى ِمثــاِل صوَرتِــَك. ومنْحَتــُه  َجبْلــَت اإلنســاَن قديــًا. وصوَّ

ــرش. ــبُّ الب ــَك حم ــا أن ــاة. ب ــًا وحي ــاًل وُنطق عق

ئاســِة  ــا اآلب. لقــد أعلنْــَت منــُذ البــدِء َوحدانيــَة الرِّ َأهيُّ
ــَك  ــِق مع ــَك اخلال ــَت البنِ ــم. إذ ُقْل ــِة األقاني ــة. ذاِت الثَّالث اإلهلي

ــنَتُهم. ــْل ألس ــِدْر وُنَبلبِ ــمَّ ننح وح: هل ــرُّ ولل

م امُللَهمــون. ُأوُلــو األَْلَبــاب. فأعَلنــوا بُِرمــْوٍز  لقــد َتقــدَّ
ــو  ــذي ه ــَة ال ــود. والكلم ــُر َمول ــٌل غ ــو عق ــن: إّن اآلَب ه قائل
وُح الُقــُدس.  االبــُن ُمســاٍو لــُه يف الطَّبيعــِة واألزلّيــة. ونظَرمُهــا الــرُّ

ــة. ــذراِء النَّقيَّ ــُة يف الع ــَد الكلم ــِه جَتسَّ ــذي ب ال

ــا اآلب. ِوالدًة ال  ل. قــد ُولـِـَد منــَك أهيُّ إِن االبــَن غــَر املتحــوِّ
وُح اإلهلــيُّ  َيشــوهُبا انفصــال. وَظَهــَر شــارقًا نــورًا مــن نــور. والــرُّ
ــا اإللــُه  وس. أنَبْعَتــُه ِضيــاًء منبثِقــًا. فْلنســُجْد لــَك بإيــاٍن أهيُّ القــدُّ

ــُث األقانيــم. الواحــُد املثلَّ
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ــي قلبــي  ــعاع. أِضــْئ عينَ ثــِة الشُّ ئاســِة الواحــدة. املثلَّ يــاذا الرِّ
ــَل هبــاَء الهْوتـِـَك الفائــَق العقل.  ْلنــي أن أتأمَّ بأنــوارَك اإلهليَّــة. وَأهِّ

وَأذوَق عذوبــَة نــْوِرَك.
ــَن املالئكــَة يف القديــِم بغــِر  ــا الثَّالــوُث الواحــد. يــا َمــْن زيَّ َأهيُّ
تَِك.  ــعَّ ــا بأش ــُه. َأنِْرَن ــى من ــذي ال ُيدن ــِه ال ــم بجالِ ــيط. وَأناَرُه َوس

نمــَن لــَك بإيــاٍن ُمســتقيم. نحــُن املرِّ
ــمِس املثلَّــِث  َأِضــْئ بنــْوِر الهْوتِــَك. ُمَســبِّحي نــْوِر الشَّ
ــَة  َتَك الواهب ــعَّ ــًا أش ــروا دائ ــر. لَِينُْظ ــِد يف اجلوه ــوه. الواح الوج
احليــاة. وَيشــَبعوا ِمــن عذوبــِة ِضيــاِء مــِدَك الفائــِق اجلــالِل 

هــور. والِغبطــة. ويرَفعــوَك إىل مجيــِع الدُّ
يــا والــدَة اإللــِه الكاملــَة الطَّهــارة. إنَّ ابنـَـِك قــد َرَفــَع البــرش. 
ْل. وَأنقَذُهــم مــَن الفســاِد  ــاِذِه منــِك طبيعَتُهــم. ومل يتحــوَّ باختِّ
ــاِرِك اخلليقــُة كلُّهــا  ــُه بشــكٍر قائلــن: لُِتب ــُم ل القديــم. فلذلــَك ُنرنِّ

ــور. ــِع الّده ــًة إىل مجي ــِزْدُه رفع ــرّب. ولَت ال
ــْص  ــة. خلِّ ــُص اخلليق ــر. خُملِّ ــاوي اجلوه ــوُث املتس ــا الثَّال َأهيُّ
ديئــة. احِلســّيِة والعقلّيــة. واحَفــْظ  عبيــَدَك ِمــن َوَســاِوِس امُلعانـِـِد الرَّ

َهــا ِمــن مجيــِع املكائــِد دائــًا. رعيََّتــَك. وَنجِّ
ــَت وحــَدَك  ــة. أن ــِة اإلهلي ــم الثَّالث ــا الكلمــة. أحــُد األقاني َأهيُّ
ــارة.  ــِة الطَّه ــَك الكامل ــفاعِة والدتِ ــود. فبش ــيُّ املعب ــُه احلقيق اإلل
ــا نحــُن  ــا. وامنَْحن ــا وابتهاَلن ــْل ترَعن ــَرِة بــكلِّ تســبيح. إِقَب اجلدي

ــالمة. ــزَّ والسَّ ــَدك الِع عبي
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َحر يف َصالة السَّ

أناشيد املراقي
ل القسم األوَّ

ِعي. ُخ يف ِضيقي. فاْسَتِمْع َتَوجُّ . إَليَك َأرْصُ ا الربُّ َأهيُّ
ــم  ألهَنَّ اإلهلــّي.  باحلُــبِّ  َدومــًا  هَييُمــوَن  ِديــَن  امُلَتوحِّ إِنَّ 

الباطِــل. العــامَلِ  عــِن  ُمنَقطِعــوَن 
ْوِح الُقــُدِس َتليــُق الَكراَمــُة وامَلْجــد. كــا َتِليقــاِن بــاآلِب  بالــرُّ

ِة الثَّالــْوِث الواِحــد. واالبــن. لِذلـِـَك ُنِشــيُد لِِعــزَّ

القسم الثاين
اْرَفْعنــي إىل ِجبــاِل رَشاِئِعــَك. واْجعْلنــي ُمضيئــًا  َأللَُّهــمَّ 

ألَُســبَِّحَك. بالَفضاِئــِل 
ــالَّ  ــي. لَِئ ــي وُصنِّ ــَك. واحَفْظن ــْكني بَِيِمينِ ــة. َأْمِس ــا الَكِلم َأهيُّ

ــة. ــاُر اخلَطيَئ ــي ن ِرَقن حُتْ
ــا األُوىل.  ــدًة إىل حالتِه ــُة عاِئ ُد اخلَِليق ــدَّ ــُدِس َتتَج ْوِح الُق ــرُّ بال

ــة. ــآِب والَكلم ــدَرِة ل ــاٍو يف الُق ــُه ُمَس ألَنَّ
ــي  ــْت روح ــرّب« . إْبَتَهَج ــاِر ال ــِرْ إىل ِدي ــَن يل: »لِنَ بِالقاِئل

ــي.  ــِرَح َقلب وَف
القسم الثالث

َخــوٌف شــديٌد حَيِــلُّ يف بيــت َداُود. إذ ُتنَصــُب هنــاَك ُعــروش. 
وحُتاَكــُم مَجيــُع قباِئــِل األَْرِض وَأْلِســنُتها.
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ــراَم  ــُدس. اإلك ْوِح الُق ــرُّ ــَع إىل ال ــٌب أْن َنرَف ــقٌّ وواِج ــُه حَلَ إِنَّ
ــوَث  ــن. ألنَّ الثَّال ــا إىل اآلِب واالب ة. ك ــزَّ ــَد والِع ــُجوَد وامَلج والسُّ

ــم. ــِة ال يف األقانِي ــٌد يف الطَّبيع واح

القانون
التسبحة األوىل

ٍة  ــوَّ ــَدْت بق ــَرة. متجَّ ــَك الظَّافِ ــوت. يمينُ ــِن امل ُه ع ــزَّ ــا املن َأهيُّ
ــعِب  ْت للشَّ َتليــُق بــاهلل. وَســَحَقِت املقاِومــَن لِكــاِل ُقْدَرهِتــا. وشــقَّ

ــر. ــاِع البح ــدًا يف ق ــًا جدي طريق
اِب بِعمــٍل إهِلــيٍّ بيَديــِه  يــا َمــن جَبَلنــي َقديــًا مــَن الــرتُّ
ــتدعيَت  ــب. فاس لي ــى الصَّ ــَك ع ــْطَت يَدي ــد بس ــن. لق الطَّاِهرَت
ــول. ــَن البت ــُه م ذَت ــذي اختَّ ــايَل الَّ ــدي الب ــَن األَرض. جس ــَك م إِلي

ــوَت  ــَل امَل ــًا. إحتم ــَع يفَّ نْفس ــِة وض ــِه اإِلهليَّ ــذي بنفحتِ إِنَّ الَّ
هرّيــِة  ألَجــي. وَأســَلَم نفَســُه للمــوت. وإِْذ َحلَّنــي مــَن القيــْوِد الدَّ

ــى. ــي معــُه. مَّــدين بعــَدِم البِ وَأقاَمن
ًا  ــلَّ ــا ُس ــِك ي ــالُم علي ــوَع النِّعمــة. السَّ ــا َينب ــِك ي ــالُم علي السَّ
ــة. وَجبــاًل مل  ًة ذهبيَّ ــالُم عليــِك يــا منــاَرًة وجــرَّ وبابــًا ســاوّيًا. السَّ

ــا َمــن ولــَدْت للعــاملِ املســيَح الواهــَب احليــاة. ــُه. ي ُيقَطــْع من

التسبحة الثالثة
ــِه  ــُس ب ــرش. واملتَلبِّ ــِة الب ــَف طبيع ــَدَك ُضْع ــاِرُف وح ــا الع َأهيُّ
وٌس  ــَف لــَك: قــدُّ ٍة مــَن العــالِء لكــي َأْهتِ ــوَّ ــَك. َمنْطِْقنــي بِق حِلنانِ

ــا حمــبَّ البــرش. ــر. ي اهليــكُل احلــّي. الــذي حــَوى مــَدَك الطَّاِه
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التسبحة السادسة
ــٍم  ــْبنا كَغن ــذ. وُحِس ــوى. وال ُمنِْق ــُة الُقص ــا اللُّجَّ ــْت بن أحاَط
ــقاِء وإهِناُضُهــم. ُة السُّ بــح. فخلِّــْص شــعَبَك يــا إهِلَنــا. َأنــَت قــوَّ للذَّ
ِل َمــْن ُجبــل. ُجِرحنــا ُجرحــًا هاِئــاًل.  نــا بســقَطِة َأوَّ يــا رّب. إِنَّ
ــا  ــِفينا. َأهيُّ ــا. ُش ــَت ألَجِلن ــا َأن ــي ُجِرحَته ت ــَك الَّ ــا. بجراِح لِكنَّن

ــم. ــقاِء وإهِناُضه ُة السُّ ــوَّ ــَت ق ــَك َأن ــيح. فإِنَّ املس

التسبحة التاسعة
ــَة بــال احــرتاق. َأْظَهــَرْت  ــَة امُللَتِهَب ْيَق يــا والــَدَة اإِللــه. إِنَّ الُعلَّ
ــوَن التَّجاِرب.  َرْســَم َحَبِلــِك الطَّاِهــر. فنســَأُلِك اآلن. َأْن ُتْطِفئــي َأتُّ

الثَّائــَرِة علينــا بقســَوة. حتــى ُنَعظَِّمــِك بــال انِقطــاع.
ــم.  ــَك الكري ــُه بدِم ــذي اقَتنيَت ــعَبَك الَّ ــْص ش ــا رّب. خلِّ ي
ــالم.  ــَك السَّ ــْب لكناِئس ــداء. وه ــى األَع ًة ع ــوَّ ــا ق اَمن ــْح ُحكَّ وامن

ــرش. ــبَّ الب ــا حُم ــه. ي ــَدِة اإِلل ــاالِت وال بابته

ة قطع مزامر الباكريَّ

ُد قيامَتَك. ا املسيح. ُنسبُِّح آالَمَك اخلاَلِصيَّة. وُنَمجِّ َأهيُّ
ليــِب وَأبَطــَل املــوت. وقــاَم مــن بــن  يــا َمــن َصــرَبَ عــى الصَّ
ــَك وحــَدَك عــى ُكلِّ يشٍء  األمــوات. ســلِّْم حياَتنــا. يــا رّب. بــا أنَّ

َقِديــر.
ــا امَلســيُح الــذي َســَلَب اجلَحيــم. وَأقــاَم اإلنســاَن بقيامتـِـِه.  َأهيُّ

ــَدَك بقلــْوٍب طاهــَرة. ْلنــا أن ُنَســبَِّحَك وُنَمجِّ َأهِّ
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اإلثنَني

ــقيَّة. إعــِريف رشَف أصِلــِك اإِلهلــّي. ووطنِِك  ُتهــا النَّفــُس الشَّ َأيَّ
احلــة. وال  ــِه بأعالــِك الصَّ غــِر الفــاين. واجتهــدي دومــًا أن َتبُلغي
ــُم  ــا اجلس ــِوّي. أمَّ ــَرِك ُعْل ــات. إن مص ــَن الفاني ــيٍء م ــي ب تتعلَّق

فــأريضٌّ فــاٍن. فــال َيتغلَّبــنَّ األحقــُر عــى األفضــل.
َتــن. ألين أضعــُت  َأرسْع يــا خملِّــي وافتــْح يل ذراَعيــَك األبويَّ
ــص. عــن  ــا املخلِّ ــاطر. فــال ُتعــِرِض اآلن َأهيُّ ــِن الشَّ ُعمــري كاالب
ــَك. ألين  ــُه رحَت ِرْم ــد. وال حَتْ ــذي ال ينَف ــاَك ال ــٍر إىل غن ــٍب مفتِق قل

ــي. ــَك فخلِّصن ــُت إلي ــوع: خطئ ــا ربُّ َأرصُخ بخش ــَك ي إلي
ــا املخلِّــص. فرضــَت عــى العائديــَن إليــَك التَّوبــة.  َأهيُّ
ــَع  الــُح قبــَل هنايــِة احليــاة. وامنْحنــي التخشُّ ــا الصَّ فاســتجْب يل أهيُّ

ــيِّد. ــا الس ــَك أهيُّ ــَة قدَمي ــَة املقبِّل اني ــَت الزَّ ــا أعطي ــد. ك والتنَهُّ
ــا املســيح. َأَنــرَت بنـُـْوِر ُحُضــْوِرَك َأقطــاَر العــامل. وَأهْبَْجَتهــا  َأهيُّ
ــاَك بــرأٍي  ــِة قلــوَب املســبِّحَن إِي ــَك اإلهلّي ــر بمعرَفتِ ــَك. فَأنِ بصليبِ

ُمســَتقيم.
ــي  ــي. وجابِ ــا إهل ــاُه ي ــي وخفاي ــاِت قلب ــِرُف مكنون ــَك تع إِن
ــة. عندمــا تــأيت لتحاكــم  ينون ــِض عــيَّ يف ســاعِة الدَّ . فــال َتْق وربِّ

ــع. اجلمي
اِت والطَّغــاِت الثَّانيــة.  ــالطَن والقــوَّ ئاســاِت والسَّ إِنَّ الرِّ
ــِكّل.  ــدوَن بالِعشــِق اإلهلــّي. وَينظِمــوَن األناشــيَد بأفــَواٍه ال َت يتوقَّ

ــْدَرة. ــِر والُق ــَدِة يف اجلوه ــِة الواح ــِة اإلهليَّ للرئاس
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ــٍم  ــْبنا كَغن ــذ. وُحِس ــوى. وال ُمنِْق ــُة الُقص ــا اللُّجَّ ــْت بن أحاَط
ــقاِء وإهِناُضُهــم. ُة السُّ بــح. فخلِّــْص شــعَبَك يــا إهِلَنــا. َأنــَت قــوَّ للذَّ
ــا املســيح. بــا َأنَّــَك طبيــٌب طبِّــْب أهــواَء قلبــي. واغســْلني  َأهيُّ
ــبَِّح  ــى ُأس ــوعي. حت ــا يس ــٍس ي ــن كلِّ دن ــْوِع م ــاري اخلش بمج

ــَك. ــَم مراَح وُأعظِّ
ــَع  ــة. والواق ــُرِق التَّهُلَك ــَع يف ط ائ ــيح. َأِعــِد الضَّ ــا املس َأهيُّ
ــَك  اتِ ــُبَل مربَّ ــة. ُس ــُبَل القويم ــِدين السُّ ــقطات. واه ــاِد السَّ يف ِوه

ــدَك. ــي ُأمِّ ــة. لك املغبوط
ــن  ــا. وم ــاِب اخلطاي ــن َضب ــْذين ِم ــون. أنِق ــيُح احلن ــا املس َأهيُّ
ــتطيَع أَن أرُصَخ:  ــي أس . لك ــيَّ ــتحِوَذِة ع ــِة املس ع ــاِرِب املتنوِّ التَّج
َباركــي الــربَّ يــا مجيــَع أعــاِل الــرّب. ســبِِّحيِه وارفعيــِه إىل مجيــِع 

ــور. ُه الدُّ
ــَن  ــن. والقابل ــِة املضيئ ــْوِد املالئك ــون. بجنُ ــا مؤمن ــِد ي لِنَْقَت
ــم: باركــي  ــُمْوِس الثَّالثــة. لكــي نرنِّ َة مجــاِل الشُّ ــْرٍب أشــعَّ عــن ُق

ــور. ُه ــِع الدُّ ــِه إىل مجي ــبِّحيِه وارفعي ــِه. س ــَع أعالِ ــا مجي ــربَّ ي ال
ــا القديــر. لقــد وهبــَت رعيَتــَك مــالَك ســالٍم َيســَهُر عليها.  َأهيُّ

حيــح. وهيــِدُم كلَّ البــَدِع بقدَرتَِك. وحَيــُرُس فيهــا اإليــاَن الصَّ
ــاَن سُيشــِهُر خفايــاِك  يَّ يــا نفــُس. إن عامَلــًا آخــَر َينَتظِــُرِك. والدَّ
ومســاوَئِك. فــال تتعلَّقــي بــا هنــا. بــل بــادري صارخــًة إىل 

ــي. ــْر يل وخلِّصن ــمَّ اغِف ــان: الّلُه ي الدَّ
ــل  ــة. ب ــِل اخلطيئ ــَل بَكس ــا املكبَّ ــي َأن ــي. ال َترُفْضن ــا خملِّ ي
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ــَك.  ــًا يف كرم ــاًل َمْرِضّي ــي عاِم ــة. واجعلن ــي إىل التَّوب ــْظ ِذهن َأيِق
ــي َة وخلِّصن ــرْشَ ــَة ع ــاعِة احلادي ــِة السَّ ــرَة َفَعل ــًا يل ُأج واهب

الّثاَلثاء

إِننــي غــارٌق بســبِب يــأيس. وملــوٌء ِمــن أفــكاِر الــرشِّ 
ــي  ن ــقّي. فنجِّ ــا الشَّ ــايل. أن ــوُط آم ــَة اهللِ أن ــا كلم ــَك ي ــة. فب امُلعاِدَي

ِمــن غــاَرِة األعــداِء املنظوريــَن وغــِر املنظوريــن.
ــذي أرشَق  ــوِر ال ــكنًا للن ــَدِك مس ــة. رْصِت وح ــا النقيَّ ُته َأيَّ
ــْوِر  ــي بن ُتهــا الطَّاهــرة. فَأضيئ ــِك. َأيَّ مــَن اآلب. لذلــك أرصُخ إلي
ــِة يف  ينون الفضائــل. نفــَي املظلمــَة باألهــواء. وَأســكنيها يــوَم الدَّ

ة. ــرِّ ــاكنِك الن مس
ــَع  ــُرُ أن أرف ــال أج ــاطر. ف ــَن الشَّ ــا االب ــَل ب أن ــاِم ُحبِ باآلث
ــا  ــَك للبــرِش أرصخ: ي ــاء. بــل لِثَِقتــي بمحبَّت بــري إىل ُعلــوِّ السَّ

ــي. ــَئ وخلِّصن ــا اخلاط ــر يل أن اهللُ اغف
إِنَّ كان البــارُّ باجلَهــِد َيُلــص. فأيــَن أظهــُر أنــا اخلاطــئ؟ إِننــي 
ــاعِة  ــا اهللُ مــع أهــِل السَّ ُه. فَأحِصنــي ي ــْل ثقــَل النَّهــاِر وحــرَّ مل أحِ

َة وخلِّْصنــي.   احلاديــَة عــرْشَ
ــًا ال  ــم. ِحصن ــِه مري ــدَة اإلل ــا وال ــد ُحزن ــون. إذ ق ــا املؤمن أهيُّ
ــا. أن  ــوِد منه ــد املول ــًة عن ــا دال ــا. ألن هل ــْع هل ــمَّ نرك ــِدع. فهُل ينَص

ــنا. ــوِت. نفوَس ــِب وامل ــن الغض ــَص ِم َع وخُتلِّ ــفَّ تتش
َتــن. ألين أضعــُت  َأرسْع يــا خملِّــي وافتــْح يل ذراَعيــَك األبويَّ
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ــص. عــن  ــا املخلِّ ــاطر. فــال ُتعــِرِض اآلن َأهيُّ ــِن الشَّ ُعمــري كاالب
ــَك. ألين  ــُه رحَت ــذ. وال حَتِرْم ــذي ال َينَف ــاَك ال ــٍر إىل غن ــٍب ُمفتِق قل

إليــَك يــا ربُّ َأرصُخ بخشــوع: خطئــُت إليــَك فخلِّصنــي.
يــرة. فأنــَت  رهيــٌب ِمنــرُبَك. وعــدٌل قضــاؤَك. أمــا أفعــايل فرشِّ
ا  نــي مــَن العقــاب. وأنقــذين َأهيُّ حيــم. بــاِدْر وخلِّصنــي ونجِّ ــا الرَّ أهيُّ
ــا  ْلنــي للوقــوف عــن َميامنــَك. َأهيُّ الســيُِّد ِمــن فريــِق اجِلــداء. وأهِّ

القــايض العــادل.
ــِة  ــاَح التوب ــِعي مصب ــل. وَأش ــوَم الكس ــي ن ــُس اطَِّرح ــا نف ي
البِهــج. واخُرجــي اآلن مــن بلبلــِة العــامل. إىل لقــاِء العــرْوِس الــذي 
ــي.  ــة. وال ُتقِصن ــا الكلم ــي َأهيُّ ــة: إقبلن ــًة وقائل ــوت. فِرَح ال يم

ــَك. ــي ولَدْت ــاِت الت بَطِلب
ــن هــو تطهــُر  ــَد يف مــاري األردن. َم ــذي عمَّ ــا. ال ــا يوحنَّ ي
ــا الغــارَق يف زالٍت كثــرة. واغِســلني ِمــن  كلِّ العــامل. إنتِشــْلني َأن
واِم إىل املحــبِّ البــرش. بــا أنــَك شــفيٌع  كل دنــس. ُمبتِهــاًل عــى الــدَّ

ذو ُحْظــَوة.
ُأنُظــْر إىل ُضعفــي الــذي لبســَتُه. وعاِيــْن بشــاعَة نفــي 
ْل  حــة. وحــوِّ ــا املســيُح اجلزيــُل الرَّ التَّاعســة. َأنِصــْت إىل دعائــي أهيُّ

ــص. ــا املخلِّ ــل. أهي ــكِلَك اجلمي ــعَة إىل َش ــا البِش صورهَت
ــْص يــا يســوُع االبــَن الشــاطر. خلِّْصنــي أنــا الــذي انفــرَد  خلِّ
ــٍق كلَّ  ــَب بُحْم ــة. وارتك ــَك اخلالصيَّ ى رشائع ــدَّ ــواُه. فتع ــن س ع

الــح. ــا الصَّ بْتــُه عنــَك. أهيُّ ــَل أفــكارًا غرَّ خطيئــة. وقبِ
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أتيــَت مــن عاقــر. َفْرعــًا حامــاًل ثمــرًا لعنايــِة اهللِ بــَك. فاجعْل 
قلبــَي العقيــَم مــن كلِّ عمــل. يِلــُد كلَّ عمــٍل صالــح. حتــى ُأمِّــَدَك 

واِم بإيان. ــدَّ ــى ال ع
ْد بخبــٍز ســاوّي. قلبــَي الواهــَن لتعاطيــِه  ــا املغبــوط. شــدِّ َأهيُّ
ــة.  ح ــِل الرَّ ــَل إرادَة اهللِ الكام ــًا أن أعم ــي رسيع ور. وأعطِن ــرشُّ ال

ــان. واِم بإي ــدَّ ــَدَك عــى ال ــى ُأمِّ حت
ــاالً  ــُت أفع ــٍث. وارتكب ــُه بُخب دُت ــى بدَّ ــن الغن ــي ِم ــا أعطيَتن م
غــَر مألوفــة. وأصبحــُت ُعريانــًا ألَبــُس أعــاَل العــار. لــذا أرصُخ 
إليــَك: َأهبِْجنــي بُحَلــٍل هبيَّــة. ُمْدِخــاًل اخلشــوَع إىل نفــي بنعمتَك.
ــواَك.  ــًا ِس ــِرُف إهِل ــا ال َنْع نَ ــَن اهلل. ألَنَّ ــا اب ــالَمَك ي ــا س َأْعطِنَ

ــوات. ــاِء واألَم ــُه األَحي ــَت إل ــَك أن ي. ألَنَّ ــمِّ ــِمَك ُنَس وباس
ــا قديــًا. فَأصِلــْح  يــا ســابَق املســيح. قطنــَت الَقْفــَر مثــَل إيلّي

ــْوِب يــا كامــَل الغبطــة. ُن ــَر بالذُّ ــة. قلبــَي امُلْقِف بعنايــٍة إهليَّ
نــي عــى ُســُبِل  ــا املعمــداُن الــكارُز بالتَّوبــِة عــى األرض. ُدلَّ َأهيُّ

الل. ْهنــي إىل النُّــور. وخلِّصنــي ِمــن ِوهــاِد الضَّ التَّوبــة. َووجِّ
كــا غطَّســَت يف مــاري األردن. الَغــْوَر الــذي ال ُيْســرَب. 
ــًا  ــكارُز باملســيح. واهب ــابُق ال ــي. أهيــا السَّ ــِة أهوائ ــَر جُلَّ ــْف َقْع َنشِّ

ــرة. ــًا واف ــاَي دموع إّي
ــاًل  ــدا بط ــًا. وب ِج ثابت ــرُبْ ــَث كال ــرب. ولب ــوُب الصَّ ــارَس أّي م
ــُه كلَّ حــن. وال َتضُعفــي يف  ــا نفــُس من ــر. فغــاري ي ي ــإزاِء الرشِّ ب

ــدًا. ــاِت أب ائق الضَّ
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تغّلبــْت عــيَّ اللــذاُت البهيمّيــة. ورصُت أنــا العاقــُل كمــن ال 
عقــَل لــه. فيــا كلمــَة اهلل. الــذي خلَّــَص اخلاطئــَة بكلمــة. خلِّصنــي 

ــقّي. لكــي ُأســبَِّح مبــاِركًا صالحــَك. أنــا الشَّ
ــا  ــد. أهيُّ ــِم واجلدي ــِن القدي ــَن العهَدي ــٍة ب ــطَت بكرام توسَّ
ِد  ــْط ُمبتهــاًل إىل يســوَع مــدِّ ــُد والوســيُط املجيــد. فتوسَّ املعمِّ

تــي أنــا املســتعَبَد للخطيئــة. َدين بُرمَّ اجلميــع. أن جُيــدِّ
هــوذا موســُم التَّوبــِة واألعــاِل الطَّاهــرة. هــوذا يــوُم النُّــور. 
ــن  ــُرب ِم ــور. واه ــُر يف النُّ ــن يس َف َم ــرُّ ــي ت ــا نف يف ي ــرَّ فت
ــل.  ــاَس والكس ــِك النُّع ــي عن ــواء. واطَرح ــِة واأله ــاِل الظُّلم أع

ــّي. ــنى اإلهل ــًة يف السَّ ــري رشيك ــي تص لك
ــرباِت  ــِة َأذِرُف الع ــَل الزاني ــار. وِمْث ــَل العّش ــَك ِمْث ــُد إلي َأتنهَّ
ــرؤوف.  ــا ال ــْرين أهيُّ ــف: ُأذُك ــصِّ أهت ــَل الل ــَك. ومث ــى قدَمي ع
ــو  ــِة أجث ــَل الكنعانيَّ ــُت. ومث ــاطِر أرُصخ خطئ ــِن الشَّ ــَل االب ومث

ــيح. ــا املس ــي أهّي ــِرْض عنِّ ــال ُتْع ــم. ف ــا رحي ــَك ي ل
ــوذا  ــاة. ه ــالِم احلي ــْم يف ظ ــَن ه ــيُء للَّذي اُج امل ــرِّ ــوذا ال ه
بيــِع أي  ُ اجلميــَع بالرَّ ــوت. املبــرشِّ خيــُم الصَّ يــُد الرَّ ــحروُر الِغرِّ الشُّ
ــِم  ــِن القدي ــابُق العظيــم. الوســيُط بــن العهَدي املســيح. هــوذا السَّ

ــًا بشــفاعتِِه. ــا دائ ــو الــذي حيَفُظن ــد. وُه واجلدي
ــا  ــَك أن ُم ــدان. فُأقدِّ ــا املعم ــًا َأهيُّ ــروس َصديق ــَت للع إذ كن
ــْط يل يف تــْرِك ديــوين.  الكثــَر اخلطايــا. شــفيعًا لديــِه. وَأهتـِـف: توسَّ

ــل. ــًا بالكس ــَئ متام ــي املنطف ــد رساَج نف ــوط. وأْوِق ــا املغب َأهي
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األْربَعاء

ة.  ــرَّ ــيَّ امل ــاِع رج ــن أوج ــي م ين ــاوة. نجِّ ــُة النَّق ــا الكامل ُته َأيَّ
. ومــن ارختــاِء املفاصــل. ومــِن انحــالِل  ومــن ختلِّــِع ركبتــيَّ
عــة.  جَلــن. ومــْن رَضِر النــزالِت املتنوِّ أوصــاِل اليَديــِن والرِّ

ــي. ــي وخالق ــِة إهل ــًا يف حمبَّ ــي نقّي واحفظِين
ــم  ــم بذلت ــون. ألنك ــا القديس ــة. َأهيُّ احل ــُم الصَّ ــا َلتِجاَرتك ي
فَتبتهجــوَن  مــدًة.  وامُتِحنتــم  ــاوات.  السَّ فوِرثُتــُم  دماَءكــم. 
إىل األبــد. حّقــًا إن جتارَتكــم حَلََســنة. تركُتــُم الباليــاِت فنِْلُتــُم 
الباقيــات. واآلن تطربــوَن مــع املالئكــة. وُتســبِّحوَن بــال انقطــاع. 

الثَّالــوَث الواِحــَد يف اجلوهــر.
ــَذْت  ــبة. َأخ ــى خش ــًا ع ــيَح ُمعلَّق ــا رأِت املس ــوَل مل إِنَّ البت
ــيِّد.  ــا الس ــُه َأهيُّ ــيٌف َيقَطُع ــي س ــاَز يف قلب ــد ج ــي. ق ــا ابن ــول: ي تق
ــْم  ــا مــن ال يمــوت. أن ُق ــًا. فأســأُلَك. ي ــَأ يل ســمعاُن قدي كــا تنبَّ

ــَك. ــَك وأَمَت ــْد ُأمَّ ومِّ
خلِّــْص يــا ربُّ شــعَبَك وبــاِرْك مراَثــك. مانِحــًا العــاملَ 

الســالم. واحفــْظ بصليبــَك رعيَتــَك.
نحــن املحِرزيــَن نرَتــِك يــا طاهــرة. وامُلنَقذيــَن ِمَن األســواِء 
ــِك  ــن. ُنعظُِّم ــِك يف كل ح ــِب ابن ــَن بصلي ــِك. وامَلصون عات بترُّ

مجيُعنــا بتقــوى التَّعظيــَم الواجــب.
رَت  ــا املحــبُّ البــرش. ألنــَك ُســمِّ َنســجُد خلشــبِة صليبــَك َأهيُّ
ــَك  ِم إلي ــِص املتقــدِّ ــكّل. ففتحــَت الفــردوَس للِّ ــاَة ال ــا حي ــِه ي علي
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ــا املخلِّــص. وملَّــا اعــرتَف لــَك فائــاًل: ُأذُكــرين يــا رّب.  بإيــان. َأهيُّ
ــًا.  ــا مجيع ــن: َخطِئن ارخ ــُن الصَّ ــك نح ــا كذل ــم. فاقبْلن ــَل للنَّعي ُأهِّ

ــا ألجــِل حتنُّنــَك. فــال ُتعــِرْض عنَّ
ــَطنطَن  ــروب. لُِقس ــًا يف احل ــَر قدي ــب. ظه لي ــالَح الصَّ إِنَّ س
امللــِك التَّقــيِّ املؤمــن. َعَلــًا ضــدَّ األعــداِء ال ُيغَلــب. وهــو الــذي 
اُت املعادَيــة. وقــد صــاَر َأيضــًا خــالَص املؤمنــَن  َترتِعــُد منــُه القــوَّ

وفخــَر بولــس.
ــا الــربُّ املحــبُّ البــرش. وَنســتعطُِفَك  َنطلــُب إليــَك َأهيُّ
أن تشــِفَي  قاَســوها يف ســبيِلَك.  التــي  القديســن.  بعذابــاِت 

أوجاَعنــا كلَّهــا.
ــُر مخــَر اخلــالص.  ــذي َيقُط ــاِة ال ــَدْت عنقــوَد احلي ــن ول ــا َم ي
ائــَع بُســْكِر اخلطايــا. وبــا أنــِك شــفوقة.  إِجعلينــي أْصُحــو أنــا الضَّ

ُقْوِدينــي إىل ُســُبِل التَّوبــِة القويَمــة.
يــرة. وُأفَتُن  إيِن أِزلُّ بالــرأي دائــًا. وأنَجــِذُب إىل األفــكاِر الرشِّ
ــهِل أن َيقَتنَِصنــي األعــداء. فــال  هبــا عــن َهــَوس. فَأصبــَح مــَن السَّ

ُتْعــِريض عنـّـي يــا ســيِّدة.
ــَن  ــرة. وم ي ــكاِر الرشِّ ــليني مــن ُدَواِر األف ــول. إنتِش ُتهــا البت َأيَّ
دي  ــدِّ ــِك أن ُتس ــُل إلي ــارب. وأتوسَّ ــزاِن والتَّج ــاِر واألح اإلخط
ُخطــاَي نحــَو املوانــئ اإلهليــة. متــإلي فِكــري مــَن اهلــُدْوِء يــا ذاَت 

ــبيح. كلِّ تس
ــمَس  ــَه ش ــيَح اإلل ــَدِت املس ــاء. وَل ي ــَة الضِّ ــحابًة كامل ــا س ي
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ــا  ــد أعاه ــة. وق ــِل اخلطيئ ــَة يف لي ــي احلالَّ ــي نف ــدل. أضيئ الع
ــذات. ــالُم اللَّ ظ

ــن  ــَد م ــا جتسَّ ــيدي. عندم يت ونش ــوَّ ــربُّ ق ــَح ال ــد َأصب لق
ــذراء. أن  ــا الع ُته ــّدوام. أيَّ ــى ال ــِه ع ــي إلي ــة. فتوسَّ ــِك النقيَّ دمائ

ــدًا. ــًا وجس ــرًا نفس ــَدِك طاه ــَظ عب حيف
ــَك  ــَن ل ــوَب امُلَرنِّم ــم. قل اِئ ــْوِرَك الدَّ ــئ بِنُ ــيح. َأض ــا املس َأهيُّ
ــَل  ــوَز َلي ــي َنج ــل. لك ــَق الَعْق ــالَمَك الفائ ــا َس ــًا إِّيان ــاٍن. مانِح بإِي
ــرش. ــبَّ الب ــا حُمِ ــاَك ي ــَن إِيَّ دي ــاَك. ُمَجِّ ــاَر َوصاي ــَغ هن ــل. وَنْبُل اجلَْه
ــْت أناِمُلــَك يــا  نــَت بمســامر. وتدمَّ ُرفِعــَت عــى خشــبة. وُبجِّ
طويــَل األنــاة. وُفتــَح جنُبــَك بطعنــِة احلربــة. لَتشــِفَي اجلُــْرَح الذي 

اء. وعــَى خالَقــُه. أصــاَب آدَم. عندمــا اســتمَع إىل ِضلِعــِه حــوَّ
َدًة أفــكارَي العقيمــة.  ــدِّ إِجَعــي نفــي ُمثمــرًة بالفضائــل. ُمب
ــي  ــِة الت ــَواَك اخلطيئ ــاوة. أش ــَة النق ــا كامل ــي. ي ــتأصي واقَطع واس

ــي. خَتنُُقنِ
ــْوِف  ْرُت يف َج ــوَّ ــَى. وهَت ــواِء ال حُيْ ــَن األَه ــمٌّ ِم ــِمَلني َج َش
ــْلَت  ــا انَتَش ــاد. ك ــَن الفس ــا أهللُ ِم ــْلني ي ــايص. فانَتِش ــْوِت املع ُح
ــَح لــَك  يونــاَن ســابقًا. وَأْعطِنــي باإِليــاِن َعــَدَم اهلَــوى. لكــي َأْذَب

ــاج. ــْوِت االبتِه ــقِّ وَص ــُرْوِح احل بِ
ــَدًة  ة. ُمْوِص ــرِّ ــِة الن ــواَب التَّوب ــي يل أب ــور. إفتح ــاَب النُّ ــا ب ي
يــرة.  مداخــَل الّلــذاِت بشــفاعتِِك. واطــُردي عنِّــي اهلَواجــَس الرشِّ

ــِك التــي ال ُتقَهــر. ــَم وُأمِّــَد قدرَت ــى ُأرنِّ حتَّ
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ُتهــا العــذراُء املنــرة. ولــْدِت اإللــَه مصــدَر النُّــور. فأنــري  أيَّ
ــَع  ــا مجي ــربَّ ي ــبِّحي ال ــم: س ــى ُأرنِّ ــِة اهلل. حت ــْوِر معرف ــي بنُ قلب

ــور. ه ــِع الدُّ ــِه إىل مجي ــه. وارفعي أعالِ
ــِت  ــن أزال ــا َم ــي ي ــرح. إفرح ــَدِت الف ــْن ول ــا َم ــي ي إِفرح
ُد الغيــوَم عــن  احلــزَن وحَدهــا. إفرحــي يــا والــدَة اإللــه. التــي ُتَبــدِّ
النُّفــوس. وُتنــُر بالنُّــور العقــّي. الذيــن بإيــاٍن وَشــْوٍق ُيعظِّموهنــا.
ــفي  فــي يــا كاملــَة النقــاَوِة ســيوَل أهوائــي الطَّافِحــة. ونشِّ َجفِّ
ــَدِت  ــن ول ــا َم ــِه. ي ــُد ُعْمِق ــُن حتدي ــذي ال ُيمك ــاَي ال ــوَر خطاي َغ

ــْور. ــَد الَغ ــِن البعي ــالم. وبحــَر التَّحنّ املطــَر اخلــاليّص. وهنــَر السَّ
ــرىض.  ــى وامل ــكلِّ اجلرح ــًا ل ــفًى مَّانّي ــَدْوِت مستش ــد ب لق
ــِة  ــَن يف جُلَّ ــالٍص للُمبِحِري ــاَء خ ــوط. ومين ــأِس والُقن ــَن بالي املبتَل
دونــِك. ــُص مجيــَع الذيــَن َيلتجئــوَن إليــِه بإيــاٍن. فيمجِّ احليــاة. ُيلِّ

اخَلميس

ــاَوِة  ــاِء الغب عوا يف إقص ــفَّ ــة. تش ــو احلكم ــُل الكامل ــا الرس َأهيُّ
ــِعلوا يفَّ  ــا. فَأش ــَة وأعلنتموه ــُم احلكم نُت ــم تلقَّ ــي. ألنك ــن نف ع

ــم. ــوين أن ُأغبَِّطك ل ــري. وَأهِّ ــاَد فك ــوا فس ي. وأحرق ــزِّ ــوَر املع ن
ــاِر  ــوَل أزه ــوُم ح ــَك حَت ــة. إن ــُث الغبط ــوالوُس املثلَّ ــا نيق ي
ــن  ــًا إىل اهللِ م ــًا دوم ــة. صارخ ــٍة ُعْلِوّي ــن َخِليَّ ــٍة م ــة. كنحل الكنيس
ــن.  ــاِر واملَِح ــدائِد واألخط ــَن بالشَّ ــن امُلكَتنَِف ــا. نح ــل مجيعن أج

ــفاعتَِك. ــا بش فأنِقْذن
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ــهداُء اجلديــروَن بــكلِّ مديــح. إن األرَض مل حتُجْبُكــم  ــا الشُّ َأهيُّ
ــاُء تقبَّلْتُكــم. وفتحــْت لكــم أبــواَب الفــردوس. فِرتــم  بــل السَّ
عَن إىل املســيح. َأن يمنــَح  داخَلــُه تتمتَّعــوَن بشــجَرِة احليــاة. متشــفِّ

ــالَم وعظيــَم الرحــة. نفوَســنا السَّ
ــَن اهلل.  ــَف م ــُم التعطُّ ــاء. نِلُت ــكونِة احلك ــاِدي املس ي ــا صَّ ي
ــا رّب. مــن أجــِل  ارخــن: ي ــا نحــن الصَّ عوا اآلن أيضــًا فين فتشــفَّ
ْوِر  رســلَك. خلِّــْص شــعَبَك ومدينَتــَك. وأعتـِـْق نفوَســنا مــَن الــرشُّ

ــِة هبــا. امللمَّ
ــٍب  ــحَت بطي ــرا. فُمس ــن م ــَت ع ــة. تغيَّب ــَس الكهن ــا رئي ي
ــْوِب  ــَت بطي ــوالوس. وطيَّب ــا األُب نيق وح. َأهيُّ ــرُّ ــِب ال ــّي. طِي عق
ــاكبًا  ــة. س ــائَد مطيََّب ــذكارَك بنش ــوا ت ــَن أن ُيطيِّب ــَك. املريدي عجائب

ــب. ــًا ال َينُض ــم طِيب عليِه
ــِه  ــُس ب ــرش. واملتَلبِّ ــِة الب ــَف طبيع ــَدَك ُضْع ــاِرُف وح ــا الع َأهيُّ
وٌس  ــَف لــَك: قــدُّ ٍة مــَن العــالِء لكــي َأْهتِ ــوَّ ــَك. َمنْطِْقنــي بِق حِلنانِ

ــا حمــبَّ البــرش. ــر. ي اهليــكُل احلــّي. الــذي حــَوى مــَدَك الطَّاِه
إليــَك وحــدَك خطئــُت يــا مســيحي. إليــَك وحــدَك أذَنْبــت. 
ــرين برحتــَك وخلِّصنــي. وقــِد  ودنَّســُت نفــي بُخْبــٍث. فطهِّ
اختــذُت شــفعاَء لديــَك رســَلَك احلكــاء. يــا يســوُع الســهُل 

ــَدُه. ــِة وح املصاحل
ا  قَضيــُت عمــري بالكســِل أنــا التَّاعــس. فأخشــى قضــاَءَك أهيُّ

يفة. . بَوســاطِة نيقــوالوَس الرشَّ املســيح. طالبــًا أن ال حتُكــَم عــيَّ
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ْوِح القــُدِس اإلهليَّــِة  ــا الرســُل اإلهليُّــون. يــا مقــرَّ أنــواِر الــرُّ َأهيُّ
ــواِع  ــّرًا ألن ــْت مق ل ــد حتوَّ ــة. وق ــَي املظلم ــوا نف ــاطعة. أضيئ السَّ
ــَن  ــُل الذي ــا الرس ــة. َأهيُّ ــاِء التَّوب ــا ببه ــرة. وأهبِجوه ــواِء الكث األه

ــُم اهلل. غبَّطه
ــا املســيح. َأَنــرَت بنـُـْوِر ُحُضــْوِرَك َأقطــاَر العــامل. وَأهْبَْجَتهــا  َأهيُّ
ــاَك بــرأٍي  ــِة قلــوَب املســبِّحَن إِي ــَك اإلهلّي ــر بمعرَفتِ ــَك. فَأنِ بصليبِ

ُمســَتقيم.
ــه  ــُم املســيَح آتيــًا إىل خاصتِ ــن. عَرفُت يــا رســَل الكلمــِة األهليِّ

ــْن أذى الَغريــب. ــْويِن ِم ــوُه بإخــالص. فأعتُِق ــًا. وتبعُتُم ب متغرِّ
ــٍم  ــْبنا كَغن ــذ. وُحِس ــوى. وال ُمنِْق ــُة الُقص ــا اللُّجَّ ــْت بن أحاَط
ــقاِء وإهِناُضُهــم. ُة السُّ بــح. فخلِّــْص شــعَبَك يــا إهِلَنــا. َأنــَت قــوَّ للذَّ
ــي إىل  ــوب وارُصخ ــقية. ت ــَي الشَّ ــا نف ــة. ي ليل ــَي الذَّ ــا نف ي
ــالح.  ــامَي الص ــرِش السَّ ــبَّ الب ــا حم ــي ي ــُت فارْحن ــيح: خطئ املس

ــلَك. ــواِت رس بصل
ــَد  ــْد قواع ــة. ووطِّ ــفاعتَك املقبول ــْدين بش ــم. أيِّ ــا احلكي َأهيُّ
قلبــي عــى صخــَرِة وصايــا الــربِّ اجلليلــة. واحَفْظنــي ثابتــًا أمــاَم 

ــرّش. ــبِِّب ال ــدوِّ مس ــِل الع ِحَي
ــَة بــال احــرتاق. َأْظَهــَرْت  ــَة امُللَتِهَب ْيَق يــا والــدَة اإِللــه. إِنَّ الُعلَّ
ــوَن التَّجاِرب.  َرْســَم َحَبِلــِك الطَّاِهــر. فنســَأُلِك اآلن. َأْن ُتْطِفئــي َأتُّ

الثَّائــَرِة علينــا بقســَوة. حتــى ُنَعظَِّمــِك بــال انِقطــاع.
يــا أغصانــًا إهليَّــًة للكرمــِة العقلّيــة. أْخَرَجــِت العناقيــَد اإلهليَّــَة 
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القاطــرَة اخلمــَر اخلالصيَّــة. َأهيــا الرســُل املجيــدون. أنقــذوين ِمــن 
ُســْكِر الّلــذات.

اِء ِحَيــِل العــدّو. وعائــٌش بالتــواين.  إيِّن مظلــٌم ِمــن َجــرَّ
وُمْغِضــٌب هلل. فأنِرينــي. يــا مــن ولــَدِت النــوَر اإلهلــي. واْهدينــي 
يــا بريئــًة مــن كلِّ عْيــب. إىل األعــاِل الصاحلــة. بــا أنــِك علــُة كلِّ 

ــات. احل الصَّ

اجُلْمَعة

بســبب  اليــأس.  أتــمَّ  ويائــٌس  القلــب.  إِنَّنــي متصلِّــُب 
. فــأرصُخ إليــَك: يــا كلمــَة اهلل.  يــرة. وحمكــوٌم عــيَّ أفــكاري الرشِّ
َبــة. بــا  ْن حــركاِت أفــكاري غــَر املرتَّ إغفــْر ذنــوب اخلفيَّــة. وســكِّ

ــن. ــَك مُتحنِّ أن
ــي.  ــواِء ُيصيُبن ــي. وُدواَر األه ــواِء َيتَقاذُفن ــِة األه ــْوَء جلّ إِنَّ َن
ــي  ــدوء. فأنقِذين ــًا اهل ــرة. طالب ــًة طاه ــا رشيف ــِك. ي ــتغيُث ب فَأس

ــن. ــاُء املؤمن ــِك مين ألن
ــاطِع. نحــُن  ــا املســيُح اإِللــه. َأطِلــْع علينــا نــوَرَك األََزيلَّ السَّ َأهيُّ

ــيُِّد املحــبُّ الَبــرَش. ــا السَّ ــِل وصايــاَك. َأهيُّ ريــَن إىِل تأمُّ املَبكِّ
رًا  ــمَّ ــواَن مس ــَت اهل ــة. إحتمل ــى كلِّ كرام ــمو ع ــن َيس ــا م ي

ــان َم اإلنس ــرِّ ــئَت أن ُتك ــا ش ــب. ملَّ ــى الصلي ع
داوي بَضائــِد شــفاعتِك ُكُســوَر آالمــي املْوِجَعــة. وامنحينــي 

ــفاَء والقــّوة. الشِّ
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ــاة.  ــا احلي ــَب لن ــِب والواه لي ــى الصَّ َر ع ــمَّ ــَت املس ــاَك أن إِي
ــيِّدًا. ــًا وس ــًا خملِّص ــبُِّح دوم ُنس

ــا املســيح. صــار املالئكــُة والبــرش. رعيــًة واحــدًة  بصليبــَك َأهيُّ
ــاُء واألرُض َتْبَتهجــان. يــا ربُّ املجــُد لــَك. وكنيســًة واحــدة. فالسَّ

ْبت السَّ

ســاعتِِك  يف  ــري  وفكِّ األشــياء.  كلَّ  نفــي  يــا  غــادري 
األخــرة. واحــذري لذاتــِك. مســتعدًة للخــروج ِمــن هــذا العــامل. 
ظــي إذن  ة. فتيقَّ لئــال ُيــدِرَكِك املــوُت بغتــًة. فيجــَدِك غــَر ُمســَتِعدَّ

ــة. ــربِّ باكي ــّي إىل ال وص
ــًا.  ــورًا عفيف ــرًا وق ــي طاه ــة. إجعلين ــروَس اهللِ القديس ــا ع ي
ــاًل  ــجاعًا عاق ــًا. ُش ــاّرًا صادق ــتقيًا ب ــًا. ُمس ــًا رصين ــًا هادئ وديع
حليــًا. فاِضــاًل ســميحًا ُمعتــِدالً. زكّيــًا خاليــًا مــَن العــاِر وامَلالمــة. 

ــكًا. ــرَدْوِس رشي ــي للف ين ــك صرِّ وإىل ذل
ــم  ــم بذلت ــون. ألنك ــا القديس ــة. َأهيُّ احل ــُم الصَّ ــا َلتِجارتك ي
فتبتهجــوَن  ًة.  مــدَّ وامُتِحنتــم  ــاوات.  السَّ فوِرثُتــُم  دماَءكــم. 
إىل األبــد. حّقــًا إن جتارَتكــم حَلََســنة. تركُتــُم الباليــاِت فنِْلُتــُم 
الباقيــات. واآلن تطربــوَن مــع املالئكــة. وُتســبِّحون بــال انقطــاِع. 

الثَّالــوَث الواِحــَد يف اجلوهــر.
ــهداُء اجلديــروَن بــكلِّ مديــح. إن األرَض مل حتُجْبُكــم  ــا الشُّ َأهيُّ
ــاُء تقبَّلْتُكــم. وفتحــْت لكــم أبــواَب الفــردوس. فِرتــم  بــل السَّ
عَن إىل املســيح. أن يمنــَح  داخَلــُه تتمتَّعــوَن بشــجَرِة احليــاة. متشــفِّ
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ــالَم وعظيــَم الرحــة. نفوَســنا السَّ
نيــا ال ُيالُِطــه الَكــَدر؟ َأم أيُّ مــٍد عــى األْرِض  أيُّ نعيــٍم يف الدُّ
ــام.  ــلٍّ وأخــَدُع مــن َمن ــا أوهــى مــن ظِ ــُع خَراهِت ال َيتحــّول؟ مجي
ــا  ــا َأهي ــوت. في ــة امل ــَح يف قبِض ــى ُتصبِ ــٌة حتَّ ــي إاِلَّ حلظ ــا ه وم
املســيح. أِرِح الذيــن اصطفيَتهــم يف نــْوِر وجِهــَك وحــالَوِة هباِئــَك. 

بــا أنــَك حمــبُّ البــرش.
ــَد مــع صوتــِه ســيُِّد  ُتهــا البتــول. جتسَّ ــاِك جربائيــل. َأيَّ ــا حيَّ ملَّ
ــق.  ي ــال داوُد الِصدِّ ــا ق س. ك ــدَّ ــوُت املق ــا التَّاب ــِك. َأهيُّ ــكلِّ في ال
ــُد  ــِك. فاملج ــِت خالَِق ــاوات. إذ َحل ــَن السَّ ــَب م ــْرِت َأرح وظَه
ــذي  ــُد لل ــِك. املج ــى من ــذي َأت ــُد للَّ ــِك. املج ــكن في ــذي س لل

ــِك. ــِه من ــا بوالَدتِ رن حرَّ
ــحوا بــَك يــا رّب. يــا فخــَر اجلهاِد  إِنَّ املجاهديــَن األمــاَد توشَّ
ورشَف األكاليــل. ألهنــم بجالَدهِتــم عــى األْعِذَبــة. هَزمــوا الطُّغاة. 
عاهِتــم. أعتقنــي  ــاء. فبترُّ ــَر مــَن السَّ ــٍة أحــرزوا النَّ ــوٍة إهليَّ وبقَّ

ــُص مــَن العــدوِّ غــِر املنظــور. وخلِّصنــي. يــا خملِّ
وح كلمــَة احليــاة.  ــا األنبيــاء. مصابيــَح تنــرُش بالــرُّ ظهرُتــم َأهيُّ
ــة. فلــذا أهتِــف: إحفظــوا  وُتنــُر أهــَل األْرِض بطريقــٍة رسيَّ

ــئ. ــَر منطف ــي غ ــاَح نف ــم ِمصب بصلواتك
ــم  ــم. َبدوُت ــى اهللُ إليه ــن أوح ــدون. الذي ــاُء املجي ــا األنبي َأهيُّ
وح الُقــُدس. امُلَفعَمــُة حيــاًة.  مثــَل أهنــاٍر َتفيــُض منهــا ســواقي الــرُّ
يتــُم األرض. فأفيضــوا يــا كامــِي املديــِح عــى نفــَي القاحلــة.  وروَّ

أنــداَء الــروح.
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يــِل إىل اهلل. فاســتنَْرَت  ــرَت مــن اللَّ يــا أشــعيا النبــيُّ امللَهــم. بكَّ
لــَت إىل نــور. فَأطلــُب إليــَك. أن ُترشــَد إىل النَّــْوِر بصلواتــَك.  وحتوَّ

قلبــَي املبتــى بالظَّــالم.
ــْل إِليــَك يــا رّب. أن  ف. يتوسَّ َ ــَع األنبيــاِء العظيــَم الــرشَّ إِنَّ مَجْ
ــديَن  ــَك. املنش ــن َيْمَدحون ــَع الذي ــِة مجي ــربكاِت الروحيَّ ــَمَل بال َتْش

أنــَك مســبٌَّح يــا إلــَه آبائنــا وفائــُق املجــد.
ــا األنبيــاء. املتكلِّمــوَن باإلهلّيــات. ظهرُتــم ُمســَتْوَدعًا  َأهيُّ
ــازَل  ــَح من ــي ُنصبِ ــْوٍر لك ــر فت عوا بغ ــفَّ ــة. فتش ــِب اإلهلّي للمواه
ارخــن: باركــي الــربَّ يــا مجيــَع أعالـِـِه. ســبِّحيِه  ْوِح نحــن الصَّ للــرُّ

ــور. ُه ــِع الدُّ ــِه إىل مجي وارفعِي
ــتطاعوا.  ــا اس ــْدِر م ــى ق ــاَءَك ع ــاُء هب ــيِّد. رأى األنبي ــا الس َأهيُّ
ــتنارة.  ــِع االس ــن رائ ــَك م ــا في ــاكَن مل ــا مس ــِم اجعلن فبصلواهِت

ــة. ــن آالِم اخلطيئ ــنا م ــرًا نفوَس مطهِّ
مــا ِمــن أحــٍد بــال خطيئــة. مــا ِمــن َأحــٍد مــَن البــرش. ســواَك 
ــدَك  ــْب عبي ــَك رؤوف. رتِّ ــا أن ــك. ب ــدَك. فلذل ــُد وح ــا اخلال َأهيُّ
ــَك عــن  ــًا بتحنُّنِ ــَك. ُمغِضي ــْوِر مــع صفــْوِف مالئكت هــؤالِء يف النُّ

ــًا إياهــُم الغفــران. زالَّهتــم. ومانِح
ــرُه  ــوَراِت ومل َت ــوُق املنظ ــص. َيف ــا خملِّ ــه ي ــدَت بِ ــا وع إِنَّ م
ُع  ــرَّ ــرش. فنت ــِب ب ــى قل ــَر ع ــه ُأُذن. وال خَط ــمْع ب ــن. ومل َتس ع
ــُم  ــَك. وامنحه ــوَن إلي ــِه امُلنتقل ــى ب ــِض أن حَيْظ ــَك إذن. َأِن ارَت إلي

ــة. ــاَة األبديَّ احلي
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َدوُر الّلْحن الثَّاين

ْبت َمَساء السَّ
 قطع القيامة

ــوا نســُجْد لإِللــِه الكلَمــة. املولــْوِد مــن اآلِب قبــَل  َهُلمُّ
لــَب.  ــُه احتمــَل الصَّ ــِد مــن مريــَم العــذراء. ألَنَّ هــور. وامُلتجسِّ الدُّ
فــِن كــا شــاَء هــو نفُســُه. وقــاَم مــن بــِن األَمــوات.  وُأســِلَم إىِل الدَّ

ــاّل. ــاَن الضَّ ــا اإِلنس ــي أن وخلَِّصن

رًا  ــمِّ ــا. ُمس ــوَب علين ــكَّ املكت ــا الصَّ ــا. حَم ــيَح خُملَِّصن إِنَّ امَلس
ــِه يف  ــجْد لقيامتِ ــوت. فلنس ــداَر امل ــَل اقت ــب. وَأبط لي ــاُه يف الصَّ إِيَّ

ــث. ــْوِم الثَّال الي

ــُه  ــيح. ألَنَّ ــَة املس ــة. قيام ــاِء املالئك ــع رَؤس ــبِّْح م ــوا ُنَس َهُلمُّ
ــٍد  ــًا بمج ــيأيت أيض ــذي س ــو الَّ ــنا. وه ــُص نفوَس ــادي وامُلخلِّ الف

ــَرَأُه. ــذي َب ــاملَ الَّ ــَن الع ــز. لَِيدي ــداٍر عزي ــب. واقت رهي

ــاَل  ــَك ســيٌِّد. وق ــَن أن ــن. إِنَّ املــالَك َأعل ــَب وُدفِ ــا مــن ُصِل ي
ــه قــاَم كــا قــال. با  ّب. ألَنَّ للنِّســوة: َهُلــمَّ فانُظــْرَن َأيــَن ُوضــَع الــرَّ
ــُه الَقديــر. وهِلــذا نســُجُد لــَك. أنــَت وحــدَك الــذي ال يمــوت.  َأنَّ

ــا امَلســيُح معطــي احليــاِة. ارَحْنــا. َأهيُّ
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يَقُة  يعــِة جــاَز بـِـُورْوِد النِّعمــة. فكــَا كانــِت الُعلَّ إِنَّ ظِــلَّ الرشَّ
ــِت  ــْدِت ولبث ــذراء. َول ــا ع ــِت ي ــَك َأن ْق. َكذلِ ــرَتِ ــَدًة وملْ حَتْ ُمَتَوقِّ
ــْدل. وِعــَوض  ــار. َأرَشَق شــمُس الَع ــَوَض َعمــْوِد النَّ عــذراء. وِع

ــنا. ــُص نفْوِس ُموســى. امَلســيُح خُمَلِّ

نشيد القيامة
ــَم  ــتَّ اجلحي ــَدة. َأم ــاُة اخلال ــا احلي ــوت. َأهيُّ ــَت إىِل امل ــا نزل ملَّ
بَســنى الهْوتِــك. وملَّــا أقمــَت األَمــواَت مــن حتــِت الثَّــرى. 
ــا املســيُح إهِلُنــا. يــا ُمعطــَي  ــاويِّن: َأهيُّ اِت السَّ رصخــْت مجيــُع قــوَّ

ــك. ــُد ل ــاة. املج احلي
ــه. كلُّهــا تفــوُق العقــَل. كلُّهــا تفــوُق  ــدَة اإِلل ــا وال َأرساُرِك ي
املجــد. ألَنَّــِك. وَأنــِت خمتومــُة الطَّهــارة. مصونــُة البتوليَّــة. ُعِرْفــِت 
ُأّمــًا حقيقيَّــة. ملَّــا ولــْدِت اإِللــَه احلقيقــّي. فإِليــِه ابتهــي يف خــالِص 

نفْوِســنا.

القانون الثالوثي

ــَرِة  ــى صخ ــا ع ــاء. َثبِّْتن ي ــُث الضِّ ــُد املثلَّ ــُه الواِح ــا اإلل أهيُّ
ــعة.  ــًة واس ــم َرْحَب ــِدَك وأفكاَرُه ــوَب عبي ــْل قل ــان. واجَع اإلي
ــا  ــذي باتِّكالِن ــا. ال ــَت إهلُن ــَك أن ــَك. ألن ــِة حمبَّتِ ــزاَرِة جُلَّ ــِل غ لَِتَقبُّ

ــب. ــِه ال َنخي علي
ــوَت  ــة. الاله وحّي ــِد الرُّ ــِة والتَّاجي ــائِد اإلهلّي ــبِّْح بالنَّش لِنُس
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ــْم  ــدة. وْلنُرنِّ ــَة الواِح ئاس ــم. الرِّ ــَة األقاني ث ــَة املثلَّ ــد. الطَّبيع الواِح
لــُه قائلــن: يــا َمــن هــَو بَجْوَهــِرِه. جُلَّــُة املراِحــِم التــي ال حــدَّ هلــا. 

ــرش. ــبُّ الب ــَك حم ــان. ألن ــَك بإي ــاجديَن ل ــِن السَّ ــْص َوُص خلِّ
وس.  ــدُّ ــِه الق ــِه ورْوِح ــًا بابنِ ــُل دائ ــن َيعم ــا َم ــا اآلب. ي َأهيُّ
ــا الالهــوُت الواحــد. َينبــوُع األشــياِء وأصُلهــا. َأفـِـْض يف قلبــي  أهيُّ
ــَث الِضيــاء. وَهْبنــي نعمــَة رَشكتـِـَك. َوأنـِـْرين  ُشــعاَع الهْوتـِـَك املثلَّ

ــِة الفائقــة. ــَك اإلهلّي بِإرشاقاتِ
ــي  ــعاع. َأِزْل َعنّ ــِة الشُّ ث ــة. املثلَّ ــدِة اإلهلّي ــِة الواح ــاذا الرئاس ي
ــة. واجَعْلنــي  مَّ ــَك امُلضيئــة. كلَّ خطايــاَي وَأهوائــَي امُلدهَلِ بِإرشاقاتِ
ــيِّ  ــِدَك اإلهل ــرًا ملج ــكاًل طاه ــَتعَذَبة. وهي ــواِرَك امُلس ــاِركًا يف أن ُمش

ــُه. ــى من ــذي ال ُيدن ال
ــُر اآلَن  ــَك َتنظ ــرش. إن ــدَع الب ــا ُمب ــكّل. ي ــُط ال اب ــا الضَّ َأهيُّ
بِعنايتِــِه.  املراِقــُب كلَّ يشٍء  ــا  أهيُّ املتالشــية.  وِقــواَي  ُضعفــي 

فأْرِشــْدين أنــا عبــَدَك. واْهــِدين إىل احليــاِة الُفْضــى.
الم. يا َمن َيغُمُر بأشّعِة عنايتِِه اخلالصّيِة املوجوَداِت  يا ملَك السَّ

الم. إحفْظنا بسالِمَك. ألنَك أنَت حياُة  كلَّها. ويمنُح اجلميَع السَّ
الربايا كلِّها وسالُمه.

ْل  وس. الطَّبيعُة الواحدة. املجُد األزيّل. َأهِّ ا الثَّالوُث القدُّ َأهيُّ
ياء.  اطِع الضِّ ُمسبِّحيَك بإياٍن ُمستقيم. ألن ُيعاينُوا ملعاَن مِدَك السَّ

موس. الواِحِد املثلَِّث الشُّ
ــْض  ــدَء لــه. َأفِ ــا الثَّالــوُث الواحــد. إلــُه الــكلِّ الــذي ال َب َأهيُّ
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ــعٍب  ــْر إىل ش ــَك. وانُظ ــا مراِحَ ــْر لن ــَك. وَأظِه ــَث حتنُّنِ ــا َغْي علين
ــَك.  ــم في ــَن رجاَءُه ــِدَك. الواضع ــابيَح عبي ــْل تس ــُدَك. واقَب ُيمجِّ
ــَدَك. ــَك رؤوٌف وح ــوب. ألن ن الِت والذُّ ــزَّ ــراَن ال ــم ُغف وامنَْحُه

. يا  بُّ اإلله. الواِحُد املثلَُّث األقانيم. الذي ال يتغرَّ ا الرَّ أهيُّ
َمن َثبََّت أجناَد املالئكة. إِجعْل قلبي ثابتًا يف كلِّ حن. لكي ُأمَِّدَك 

بحرارة. وُأسبَِّحَك بَشْوٍق وُحسِن ِعبادة.

ــَو  ــة. وه ــُه يف األزلّي ــاٍو ل ــوٌر ُمس ــْوِر األزيلِّ ن ــَن النُّ َق م َأرْشَ
ــاٍل ال  ــَق بح ــا. َفانبَث ــاوي هلُ ــُدُس املس وُح الُق ــرُّ ــا ال ــن. أمَّ االب
. واالنبثــاِق الــذي  ُتوَصــف. َفِلهــذا ُنؤمــُن بالــوالدِة التــي ال ُتَفــرَّ

ال ُيوصــف.
ــَدِة ُمســبِّحيَك.  ــْع يف َأْفِئ ة. َأْطِل ــُث األِشــعَّ ــا الالهــوُت املثلَّ َأهيُّ
ــَع  ــوا مجي ل ــًة. لَِيَتَأمَّ ــًا وِحكم ــْم فْه ــاء. َوَهْبُه ي ــاطَع الضِّ ــوَرَك السَّ ن
ديــَن  ُمجِّ احِلــة.  الصَّ بمشــيئتَِك  وَيْعَملــوا  بِإِمعــان.  األشــياِء 

ــَك. ــبِّحَن َعَظمَت وُمس
وس. الطَّبيعــُة غــُر  ــا اإللــُه الواِحــد. الثَّالــوُث القــدُّ َأهيُّ
ــًا  ــِدَك. خُمَلِّص ــدودة. إرأْف بعبي ــُر املح ــِة غ ــُة الرْأف ــة. جُلَّ املدَرَك

يقــات. إّياُهــم مــن األهــواِء والتَّجــاِرِب والضِّ
ــَر لنــا اجلوهــَر الواِحــَد غــَر  ــا املســيُح اهلــي. يــا َمــن َأْظَه َأهيُّ
املوصــوف. املثلَّــَث الوجــوه. َخلِّْصنــي ِمــن أصنــاِف املَِحــِن 
ــَك  واألســواء. واحَفــْظ رعيََّتــَك َوُصنْهــا. بشــفاَعِة والدتـِـَك. بــا أنَّ

ــى كلِّ يشء. ــادٌر ع ــٌه ق إل
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َحر يف َصالة السَّ

 أناشيد جلسة املزامر
األوىل

ــر.  ــَدَك الطَّاه ــَبة. جس ــَن اخلَش ــَزَل م ــه. َأن ــَف الَوجي إِنَّ يوُس
ــد.  ــرٍب جدي ــُه يف ق ــَزُه وَوضَع ــوط. وَجهَّ ــيٍّ وَحنُ ــٍن نق ــُه بَِكَف ولفَّ
ــَم  ــامَلَ عظي ــًا الع ــا رّب. مانِح ــِث ي ــْوِم الثَّال ــَت يف الي ــَك ُقم لكنَّ

ــة. ْح الرَّ
ــالِت  ــَوِة حام ــَف بالنِّس ــرب. وَهت ــَد الق ــَف عن ــالَك وَق إِنَّ امَل
ــَر  ــد َظَه ــيَح ق ــنَّ امَلس ــوات. لِك ــُق باألَم ــوَب َتلي ــب: إِنَّ الطُّي الطِّي
ــامَلَ  ــًا الع ــرّب. مانِح ــاَم ال ــد ق ــَن: ق ْخ ــى. فارْصُ ــن البِ ــًا َع غريب

ــة. ــَم الرح َعظي
ــِك. ألنَّ  ُم ــا ُنكرِّ ــَة املجــد. إِنَّ ــِه العــذراء. الفاِئَق ــا والــدَة اإلل ي
ــُن  ــت. ونح ــوَت ُأمي ــِك. وامَل ــِب ابنِ ــَرْت بصلي ــد ُدمِّ ــَم ق اجلَحي
لنــا للحيــاة. ونِلنــا الفــرَدوَس. النَّعيــَم الَقديــم.  امَلوتــى ُأِقْمنــا. وُأهِّ
ــُر  ــُر والكث ــه الَقِدي ــا َأنَّ ــاِكرين. ب ــا ش ــيَح إهلَن ــُد املس ــك ُنَمجِّ لِذلِ

ــَدُه. ــِة وح ح الرَّ

أناشيد املراقي
ل القسم األوَّ

ــاء. يــا خُملِّــص.  ــٌه عينَــْي قلبــي إليــَك يف السَّ إيِنِّ ُمَوجِّ
بإرشاِقــَك. فخلِّْصنــي 
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إِرَحْنــا يــا مســيحي. نحــُن امُلذنِبــَن إليَك كثــرًا يف ُكلِّ ســاَعة. 
واْهِدنــا قبــَل األَجــِل مناِهــَج التَّوبــِة إليَك.

َكهــا. ألنــه  َســها وحُيَرِّ ْوِح الُقــُدِس أن َيســوَد اخلَليقــة. وُيَقدِّ للــرُّ
إلــٌه يف اجلَوَهــِر مــع اآلِب والكلمــة.

القسم الثاين
ــَن  ــَلَم ِم ــَتطيُع أن َيْس ــن كاَن َيس ــا. فَم ــربُّ فين ــِن ال ــو مَل َيُك َل

ــرش. ــِل الَب ــُدوِّ قات الَع
إنَّ َأعدائــي هَييجــوَن عــيَّ كاألُُســد. فيــا خُملِّــي. ال ُتســِلْمني. 

ــَدَك. ألَنياهِبِم. ــا عب َأن
ــُه.  ــة. فإنَّ ــُه الكرام ــاة. وَل ــدُأ احلَي ــو َمب ــُدَس ُه ــروَح الُق إنَّ ال

ــن. ــاآلِب واالب ــا ب ــا. وَيُصوهُن ــا ُكلَّه ــُد الرَباي ــٍه. ُيَؤيِّ كإل

القسم الثالث
ــم ال  ُ س. فإهنَّ ــدَّ ــَل امُلَق ــبِهوَن اجلََب ــربِّ ُيْش ــَن عــى ال إنَّ امُلتَِّكِل

ــُدّو. ــن َهَجــاِت الَع ــدًا ِم ــوَن أب َيتزعَزُع
ــإنَّ امَلســيَح ال  ــم. ف ــم إىل امَلآث ــًا أيِدهَيُ نَّ العائشــوَن إهِلّي ــدَّ ال َيُم

ــُه لأَثَمــة. ــُح ِمراَث ُيبِي
ــل.  س ــُة للرُّ ــُه النِّْعَم ــة. فِمنْ ــُع ُكلُّ ِحكم ــُدِس َتنُْب ْوِح الُق ــرُّ بال

ــاء. ــُرؤى لأنبي ــهداء. وال ــاِد للشُّ ــُل اجِله وأكالِي
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القانون
التسبحة األوىل

ــِق  ــًا يف الُعْم ــْت قدي ــِلَحة. َطَرَح ــوُق األَْس ــي َتُف َة الت ــوَّ إِنَّ الُق
ــد. َأبــاَد  ــَد الكلِمــُة الــربُّ املَمجَّ ــا جَتسَّ ِه. وملَّ َجْيــَش فِْرَعــوَن بــَأرْسِ

ــد. ــُه باملجــِد قــد مَتَجَّ ِجَســة. ألَنَّ ــَة الرَّ اخلطيَئ
التسبحة الثالثة

وَســن. والكنيســُة العاِقــُر التــي ِمــَن األَُمــم.  الَقْفــُر َأْزَهــَر كالسَّ
َد قْلبـِـي. َأْزَهــَرْت بِحُضــْوِرَك يــا رّب. وبـِـِه َتَشــدَّ

ــا املســيح. جبلَتنــي بيــِدَك ِمــن ُتــراٍب عــى ُصوَرتـِـَك. وملَّــا  َأهيُّ
ــِم  ــَت إىل اجلحي ــوت. نزل ــراِب امل ــدًا إىِل ُت ــِة عائ ــُت باخلطيئ حتطَّم

وَأقمَتنــي معــَك.

التسبحة الرابعة
بَّ  ــرَّ ــِل ال ــالكًا. ب ــفيعًا وال م ــول. ال َش ــَن الَبُت ــَت ِم ــد َأَتْي لق
ــَك  ــي. فلذل ــاَن بُِجْمَلت ــا اإِلنس ــي َأن ــدًا. وخلَّْصَتن ــُه ُمتَجسِّ َنْفَس

ــَك. ــُد لُقْدَرتِ ــَك: املج ُخ إِلي َأرْصُ

التسبحة اخلامسة
ــَك  ــرَش. فبِ ــَن اهللِ والب ــيطًا َب َت َوس ــه. رِصْ ــيُح اإِلل ــا املس َأهيُّ
ــيِّد. إِنَتَقْلنَــا ِمــْن َلْيــِل اجلَْهــل. وَحَصْلنــا عــى َمــن َيُقوُدنــا  ــا السَّ َأهيُّ

ــور. ــَدِر النُّ ــَك َمْص إىِل َأبي
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التسبحة الثامنة
ــا املائــَت عــدَم املــوت.  ــَك َألَبســَتني َأن ؤوف. بقياَمتِ ــا الــرَّ َأهيُّ
ــًا  ــاج. هاتِف ــكٍر وابته ــار. بش ــعُب املخت ــَك الشَّ ــُدو ل ــَك َيش فلذل

ــة. ــوُت يف الغلب ــَع امل ــِد ابُتِل ــًا لق ــيح: حّق ــا املس ــَوَك َأهيُّ نح

التسبحة التاسعة
ــَد ِمــَن  سَّ إِنَّ ابــَن الوالــِد الــذي ال َبــْدَء لــُه. اإِللــَه والــرّب. جَتَ
ق.  ــرَّ َمــَع مــا قــد َتَف ــَر لنــا لُِينــَر مــا قــد َأْظَلــم. وجَيْ البتــول. وَظَه

ــُم والِــَدَة اإِللــِه اجلديــَرَة بــكلِّ َمديــح. لذلــك ُنَعظِّ

ة قطع مزامر الباكريَّ

ــُدَك كلُّ نســَمٍة وكلُّ خليَقــة. ألنَّــَك بصليبـِـَك  . مُتجِّ ــا الــَربُّ َأهيُّ
ــوات.  ــن األم ــن ب ــَك م ــعْوِب قيامَت ــَر للشُّ ــوت. لُتظِه ــَت امَل َأبطل

ــبٌّ للبــرِش وحــَدَك. بــا َأّنــَك حُمِ
ــا اليهــود: كيــف َأطلــَق اجلُنــُد امَلِلــَك الــذي كانــوا  َأِجيُبــوا َأهيُّ
ــا  ــا َأعُطون ــاة؟ فإِمَّ ــرَة احلي ــُر صخ ــِظ احلج ــاذا مل حيف ــونُه؟ مل حيُرُس
ــَرِة  ــُد لِوف ــا: املج ــَن مَعن ــِض قاِئل ــُجُدوا للنَّاِه ــا اْس ــون. وإِمَّ املدف

ــَك. ــا. املجــُد ل ــا خُملِّصن ــَك ي رْأَفتِ
إَفرُحــوا يــا شــعوُب وابتِهجــوا. ألنَّ املــالَك قــد جَلــَس عــى 
ــِن  ــُص العــاملِ قــاَم مــن ب ــاًل: املســيُح خملِّ ــا قائ ن ُ حجــِر القــرب ُيبرشِّ
األمــوات. ومــَأ الــُكلَّ طِيبــًا. فاَفرحــوا إَذْن يــا شــعوُب وابَتِهُجوا.
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ــا الــرّب. قبــَل احلََبــِل بــَك. َحــَل مــالٌك الســالَم إىل  َأهيُّ
ــاِب  ــن ب ــَر ع ــالٌك احلَج ــَرَج م ــَك. دح ــة. ويف قيامتِ ــِة نعَم املمتلئ
ور. ِعــَوَض  ل. فنَــرَشَ شــاراِت الــرُّ ــا األَوَّ قــرِبَك امَلجيــد. َأمَّ
نــا بســيٍِّد ُمعطــي احليــاِة عــوَض املــوت.  َ ــا الثــاين. فبرشَّ احلُــْزن. وَأمَّ
ــا امُلحســُن إىل الــكّل. يــا ربُّ املجــُد لــَك. فلهــذا هنتـِـُف إليــَك. َأهيُّ

اإلثنَني

ليلــَة رغبــَة  ــا الكلمــة. َأعــِط نفــَي الذَّ َأعطِنــي فكــَر توبــٍة أهيُّ
ــي  ــِص عنِّ ــنيع. وَأق ــِب الشَّ ــوم التصلُّ ــن ن ــي ِم ــة. َأهِنْضن النَّدام
ــقّي.  ْد دجْيــوَر الُقنــوط. حتــى أنتعــَش أنــا الشَّ ظــالَم الكســل. وبــدِّ

ــيِئتَك. ــِب مش ــَر بحس ــَك وأس ــَق ب فألتص
ــاطر. فاقبلنــي تائبــًا يــا  يــا خملِّــص. خطئــُت إليــَك كاالبــِن الشَّ

أبــِت. وارحنــي يــا اهلل.
ــار. فاغِفــْر  ــا املســيُح املخلِّــص. َأرصُخ إليــَك بــكالِم العشَّ َأهيُّ

يل كــا غفــرَت لــُه. وارحنــي يــا اهلل.
ــا  ــُت أهيُّ ــَك: خطئ ــا أرصُخ إلي ــي. وأن ــف: إرحن إِنَّ داوَد هت

ــي. ــِة وارحن ــاَي بالتَّوب ــُح خطاي ــص. فام املخلِّ
ــن.  ــى خطيئَت ــوُح ع ــداوُد كان َين ــي. ف ــا اهللُ ارْحن ــي ي إِرْحن
ــلُّ  ــوب. ذاَك كان َيُب ن ــَن الذُّ ــواٍت م ــى ِرب ــَك ع ــتغيُث ب ــا َأس وأن
ــُت.  ــد يِئس ــدة. لق ٌة واح ــرْبَ ــس يل َع ــا لي ــُه. وأن ــْوِع فِراَش م بالدُّ

ــَك. ــِم رحت ــا اهللُ بعظي ــي ي ــَك. إرحن ــُب إلي فأطُل
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البــاَب لأهــواِء  عــُت  تعبَّــدُت للخطيئــِة وحــدي. ورشَّ
وحــدي. فأِعــْدين يــا ســهَل املصاحلــِة وحــَدُه. وخلِّصنــي بتحنُّنَِك.

ــا الــرّب. ألَنَّــَك َأَمــتَّ اخلطيَئــَة بالُعــْود.  َثبِّْتنــا فيــَك َأهيُّ
واْغــِرْس َخْوَفــَك يف قُلــْوِب امُلنِْشــِديَن لــَك.

ْد بالتوَبــِة نفــَي  يــا َمــن َحِفــَظ املســتوَدَع البتــويلَّ ســاملًا. جــدِّ
ــْوِرَك األزيّل. الفاســَدَة بــاآلالم. وامأهــا بنُ

الُعْلــوّي.  ْحــَأِة اخلطيئــة. وأَضْعــُت اجلــاَل  ســقطُت يف 
ــة. ليَل ــَي الذَّ ــِة نف ــاِل التوَب ــا ربُّ بج ــْن ي ــاب. فزيِّ ــى الِعق فأخش
ــْوِر  ــْدنا بِنُ هــور. َأْرِش ــُع الدُّ ــور. وصانِ ــُب النُّ ــا الــربُّ واِه َأهيُّ

ــًا ِســواَك. ــِرُف إهِل ــا ال َنْع ن ــاَك. ألَنَّ وَصاي
ُحلَّنــي أنــا املقيَّــد بِرباطــاِت َأهــواِء اجلســِد املســتعصية. يــا َمن 
ْهنــي نحــَو املناهــِج  حــلَّ الرباطــاِت الدهريــَة التــي ال تنحــّل. ووجِّ

ــُص العــامل. ــا املســيُح خملِّ اخلالصيَّــة. أهيُّ
ــاَوٍة يف  ــُس بغب ــا نف ــَن ي ــاذا َترُقدي ــل. فل ــُت العم ــوذا وق ه
ــي  ــِك. َأرسع ــْوِع مصباَح ــي بالدُم ــي وأهبِج ــام؟ فاهن ــواين الت التَّ
فعــروُس النُفــْوِس مقبــٌل. فــال تتباطِئــي لئــال تْلَبثــي خــارَج البــاِب 

ــي. اإلهل
ــر  َتَغــاَض عــن آثامــي يــا رّب. يــا مــن ُولـِـَد ِمــن عــذراء. وطهِّ
ــن  ــي م وس. وال تْطَرحن ــدُّ ــَك الق ــكاًل لرْوِح ــُه هي ــي واجعْل قلب

أمــاِم وجهــَك. يــاذا الرحــِة التــي ال ُتقــاس.
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الّثاَلثاء

ٌه عــن اخلطيئــة. ووحــَدُه  ــا املســيح. يــا مــن هــو وحــَدُه ُمنــزَّ َأهيُّ
ــالح. ُأنظــْر إىل َكــْرب. ُأنظــْر إىل ِضيقي  حليــم. ووحــَدُه ينبــوُع الصَّ
وَأِزْل مجيــَع آثــاِر ِجراحــي. وبرحتــَك خلِّصنــي أنــا عبــَدَك. حتــى 
ــَق  ــي الفائ ــا خملِّ ــَدَك ي ــدًا. فُأمِّ ــْوِر بعي ــوَم الفت ــي غي ــُرَد عنِّ َأط

الصــالح.
ــَك  ــن حَمَكمتِ ــزُع م ــه. فأج ــوَم علي ــرَي املحك ــُص ضم َأفح
ــَك  ــا أن ل ــْن ب ــايل. لك ــالَص يل بأع ــُه ال خ ــا رّب. ألن ــِة ي هيب الرَّ

ــي. ــُه وخلِّصن ــيُح اإلل ــا املس ــن. إرأْف ب أهيُّ ــَز التحنُّ كن
ـِن الفيَّــاَض يف مــاري  يــا يوحنــا. غطَّســَت ينبــوَع التحنُـّ
ــا  ــوم أيَّ ــارَق كلَّ ي ــا الغ وام. أن ــدَّ ــى ال ــَك ع ــَأرضُع إلي األُردن. ف
ــِة احليــاة. بســبِب أهوائــي الكثــرة. فُقــْدين بصلواتــَك  غــَرٍق يف جلَّ

ــاة. ــاِء احلي ــِة إىل مين املقبول
لِنَْبــِك يــا إخــوُة عــى ذواتنــا. قبــَل اخلــُرْوِج مــن هــذه احليــاة. 
ــدي  ــي ال جُت ــاِب الت ــوَع العق ــَدم. دم ــْوِع الن ــى بدُم ــى نتحاش حت

حينئــٍذ شــيئًا.
ــا املســيح. وَعــْدُت بالتوبــِة ِربــواٍت مــن املــرات. ولَِفقــِدَي  َأهيُّ

ــقطات. فــارَأْف يــا خملِّــي بُضعفــي. الشــعور. ُأداِوُم عــى السَّ
ــَك  ــًا. ألَنَّ ــَل خُمِْصب ــِيَ القاِح ــَك. َعْق ــْل بَِصالِح ــا َأهلل. إِْجَع ي

ــات. احِل ــاالت. َوزاِرُع الصَّ ــالَُّح اجلَ ف
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ــا  َثُقَلــْت نفــي بنُعــاِس التَّــواين. فأهِنْضنــي إىل يقَظــِة التوبــِة أهيُّ
املســيح. لكــي أعمــَل بوصاياَك.

ــَم  ــْر عقــَي املظل ــا ســابَق الــرب. وأنِ ــْج جــراَح نفــي. ي عالِ
ــن  ــَذين م ــأُل أن ُتنِق ــة. وأس ــفاعتَِك اإلهلي ــرتاث. بش ــدِم االك بع

ــّات. ــداِء واملل األع
ــي  ــَر الت ــًا ُعْق ــِة اهلل. ُمنِهي ــْدَت بِعناي ــم. ُول ــيُّ احلكي ــا النب َأهيُّ
. بحمــِل  ولدتــَك. فاجعــْل قلبــَي العقيــَم خُمصبــًا. يــا ســابَق الــربِّ

ــل. ــاِر الفضائ ث
ــٍر  ــلوبًا كلَّ خ ــا رآين مس ــَر مل ــدوَّ املاك ــة. إنَّ الع ــا الكلم َأهيُّ
وُعريانــًا. فــرَح هلالكــي. فيــا ربَّ املجــد. َثــْرَوَة املعدومــن. 

ــه. ــن ُخْبثِ ــْلني م إنتش
يــا كامــَل الغبطــة. طْأطــْأَت بيمينِــَك. هامــَة ذاك الــذي 
ْطنــي هبــا صائنــًا قلبــي يف  ــاواِت لُيخالِــَط البــرش. فحوِّ طْأطــْا السَّ

ــاع. االتض
ــابُق املغبوط. فــأرُصُخ  ــا السَّ ســَكنَت القفــَر غــَر املطــروق. أهيُّ

إليــَك: ُأشــُمْل بعنايتــَك نفــَي املقِفــَرَة مــن كلِّ عمــٍل صالح.
ــاَك.  ــْوِر وَصاي ــْرين بِنُ ــي. وَأنِ ــالَم نف ْد َظ ــدِّ ــي. َب ــا خُمَلِّ ي

ــالم. ــُك السَّ ــَدَك َمِل ــَك َوْح ألَنَّ
ــاِد يف  ــَدِم الفس ــوَع ع ــيَح َينب ــَد املس ــذي عمَّ ــابق. ال ــا الس َأهيُّ
ــَف َمنابـِـَع أهوائــي. وَيْمنََحنـِـي  مــاري األُردن. ُأطلــْب إليــِه أن ُينَشِّ

ــم. ــَن وهبجَتُه يق ــَة الصدِّ ــعادة. وغبط ــيوَل الس س
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ــص. َأرُصُخ إليــَك. مثــَل الكنعانيــِة قديــًا: يــا ابــَن اهللِ  يــا خملِّ
ــى اآلَن أن  ــع. وتأب ــٌة بالفظائ ــي مريض ــي. إرأف ب. ألن نف ارْحن

َتْشــُعَر بحالتهــا.
ــقام.  ــرَتى باألس ــَي امُلع ــوَض قلب ــزْع ُرض ــابق. إنت ــا الس َأهيُّ
بفــأِس ِكرازتــَك بالتوبــة. واغــِرِس الالهــوى اإلهلــّي. وَخشــَيَة اهللِ 

ــن كلِّ رّش. ــْدين ع ــة. وأبِع الصميم
ــَة  أنــَت الراعــي الصالــح. يــا كلمــة. ُردَّ نفــَي الشــقيََّة الضالَّ

. يف جبــاِل املعصيــة. وخلِّصهــا حتــى ال يبتِلَعهــا العــدوُّ املِضــلُّ
يــا نفــُس. مــا زاَل لديــِك الوقــُت للتوبــة. فأبعــدي عنــِك نــوَم 
ــيِدِك:  ــو س ــًة نح ــْرٍص صارخ ــهري بِح ــق. واس ــاالِة العمي الالمب

ــُن بتوســالِت املعمــدان. ــا املتحنِّ إرأف ب أهيُّ
ــُع أن ُأقــاىَض. وال أشــعُر  َأّواُه مــا أرهــَب منــرَبَك! أمامــُه أتوقَّ
ــاالة.  ــُه بالالمب ــري كلَّ ــُت ُعم ــًا. ألين قَضي ــه مطلق ــْوِف من باخلَ
ــن  ــّي ِم ــرتدَّ من ــن اس ــا م ــد. ي ــي األوح ــا خالِق ــرتدَّين ي فاس

ــِه. خطيئتِ
ــة.  ــذُة الَرائح ــَرٌة ورسَوٌة لذي ــَك وردٌة َعطِ ــرّب. إن ــيَّ ال ــا نب ي
وَزنبَقــٌة ال تْذُلــُل وطِيــٌب كريــم. فهــْل يل أن أنجــَو بصلواتـِـَك ِمــن 

ــِة أفعــايل. أنــا الالجــَئ إىل حايتــَك. نتان
ر قلبي  َتَغاَض عن آثامي يا رّب. يا من ُولَِد ِمن عذراء. وطهِّ

وس. وال تْطَرحني من أماِم وجهَك.  واجعْلُه هيكاًل لرْوِحَك القدُّ
ياذا الرحِة التي ال ُتقاس.
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األْربَعاء
وملجــُأ  ونعيمُهــم  الفقــراِء  غنــى  أنــِت  الســيِّدة.  ُتهــا  َأيَّ
الذيــَن يف  ــُد نحــن  ُنمجِّ ــاِك  البائســن. ورجــاُء األيتــام. وإيَّ
يســن. أرِسعــي اآلن أيضــًا إىل  يســَة القدِّ يقــاِت قائلــن: يــا قدِّ الضِّ
ــياطن. ومــَن الِعقــاِب الصــاِرِم  إنقــاِذ عبيــدِك مــن كلِّ مكايــِد الشَّ

ــدّي. ــاِء األب والقض
ــا املســيُح اإللــه. وعــى  خالصــًا صنعــَت يف َوَســِط األرض أهيُّ
ــا  ــَم كلَّه ــَت األُم ــن. َفجَمْع ــَك الطَّاهرَت ــطَت يدي ــِب بس لي الصَّ

ــَك. ــا ربُّ املجــُد ل هاتفــة: ي
ــَك امُلْحِيــي. الــذي بدافــع  ُم لــَك شــفيعًا. صليَب يــا رّب. ُنقــدِّ
اَم وهْب  ن. فخلِّــِص احلــكَّ صالحــَك منحتنــاُه نحــن غــَر املســتِحقِّ
ــالم. ألجــل والــَدِة اإللــه. يــا حمــبَّ البــرِش وحــَدَك. ملدينتِــَك السَّ

ــا  ــَك العــذراُء َمشــبوحًا عــى اخلشــبِة ميتــًا أهيُّ ملَّــا َأبَرْتــَك ُأمُّ
ــا  ــُب ي ــرُّ الرهي ــذا ال ــا ه ــْت: م ــّرًا وقال ــكاًء م ــْت ب ــيح. بك املس
ليــِب طوعــًا مــوَت عــار. يــا مانــَح  ابنــي. كيــف مَتــوُت عــى الصَّ

ــع. ــِة للجمي ــاِة األبديَّ احلي
فــَح  الــح. ُملتِمســَن الصَّ ــا الصَّ لصوَرتـِـَك الطَّاهــَرِة َنســجُد أهيُّ
ــاِرَك. أن  ــَت باختي ــَك رضي ــه. فإن ــيُح اإِلل ــا املس ــا. أهيُّ ــن زالتن ع
ِة  ليــب. لُتنِقــَذ الذيــن َجبلَتهــم ِمــن عبوديَّ َتصعــَد باجلســِد عــى الصَّ
العــدّو. فلذلــَك هَنتـِـُف إليــَك شــاكرين: لقــد مــأَت الــكلَّ فرحــًا. 

ــَص العــامل. يــا خملَِّصنــا. ملَّــا أتيــَت لُتخلِّ
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ــأَة إىل  ــا اخلط ــى األرض. ودع ــا ع ــاَء م ــِه َأض ــن بصليب ــا م ي
ــِل  ــح. ب ال ــي الصَّ اع ــا الرَّ ــَك أهي ــن رعيَّت ــي ع ــة. ال َتْفِصْلن التَّوب
ــة.  َس ــَك املقدَّ ــع رعيَّتِ ــي م ــال. وَأحِصن ــا الضَّ ــيُد أن ــا س ــْدين ي انُش

ــدَك. ــرِش وح ــبُّ الب ــُح واملح ال ــا الصَّ أهيُّ
ــَن  ــٍب ب ــال عي ــِك ب ــال. وكلُّ ــُة اجل ــٌة وفائق ــِك لطيف ــا أن ب
ــي  ــر. فاطُلب ــتوَدِعِك الطاه ــكَن يف مس ــاِك اهللُ وس ــاء. إصطف النس
إليــِه. يــا كاملــَة النقــاوة. أن ُينِقــَذ مســبِّحيِك مــن وطــأِة الذنــوب.
يــا كاملــَة الطُّهــر. إنَّ اخلالــَق ظهــَر ِمــن بطنــِك البســًا إيــاَي 
ــَرِة  وا بكث ــن تعــرَّ ــَة عــِدم الفســاد. للذي ــا اإلنســان. فوهــَب ُحلَّ أن

ــح. القبائ
. ُتطفــُئ ســعَر قلبــي.  ــٍع عــيَّ ــري قطــرَة ختشُّ يــا ســيِّدة. أمطِ

وتــرَدُع هواجــَس خاطــري الفاســدة.
يت وتســبيحي وخــاليص وســنَدَي  أنــِت يــا ســيدة. قــوَّ
ــَن  ــَواَدة. ِم ــي دوَن َه ــن حُياِرُبن ــاِرب َم ــع. فح ــوٌر مني ــن. وس األم

ــي. ــوَن إماَتت ــن َيطلب ــياطِن الذي الش
ــن  ــِدي ع ــات. إبتِع ٌة للصاحل ــْرَ ــِك َغ ــْن ل ــُس. لتك ــا نف ي
ــِك.  ــفُع في ــيِّا وُأمُّ اهللِ تش ــات. الس ــع اإلهلّي ــي م ــرّشور. وتناغِم ال

ــر. ــبُّ اخل ــفوقٌة حُت ــَزى. وش ــي ال خُت ــِع الت ــرُة اجلمي ــا نص ألهن
يــا والــدَة اهلل. لقــد َحَللــِت اجلنــَس البــرشيَّ مــْن ُغــلِّ احلُكــِم 
 . ــيِّ أيَّ َقْيــٍد َيُغــلُّ قلبــي إىِل الــرّشّ ــُل إليــِك أن حَتُ القديــم. لــذا أتوسَّ

ُمَقيِّــَدًة إّيــاُه يــا طاهــرة. بحــبِّ اهللِ خالقــي.
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اخَلميس

ــِت  ــا. أن ــا وملجُأن ٍة حلياتِنَ ــوَّ ــرة. كلُّ ق ــا األُمُّ الطَّاه ُته ــِت أيَّ َأن
ــِك  نَّ بحايتِ ــتِخفَّ ــال يس ــِك. ف ــدوَن ل ــن ُينِش ــِع الذي ــُد مجي َعُض
املرتفِّعــون عــى عبيــدِك. إْذ َوهبــِك لنــا اهللُ شــفيعة. فــال ُتعــِريِض 

ــدِك. ــالِص عبي ــن خ ــيِّدُة ع ــا الس ته أيَّ
ســل.  ــا املخلِّــص. عظَّمــَت يف املســكونِة اســَمْي هاَمَتــي الرُّ َأهيُّ
ــاء. َوَوهبــا األشــفيَة للذيــن  ــا مــا ال ُينَطــُق بــِه مــن أمــْوِر السَّ فعلَّ
ُد ظلِّــِه َيشــفي اآلالَم وجُيــري  يــاُد كان مــرَّ عــى األرض. فالصَّ
املعِجــزات. واليهــوديُّ أخــذ يشــَهُد بعظائــِم النِّعمــة. فبشــفاَعتها 

ــَم الرحــة. ــن عظي ــا أهيــا املتحنِّ امنحن
ــِك  ــاٍن إىل ذراِع ــَن بإي ــَن امُللتجئ ــِك َتنري ــة. إن احل ــا الصَّ ُته َأيَّ
ــَرِة  ــت كث ــَن حت ازح ــأَة الرَّ ــن اخلط ــا نح ــَس لن ــُه لي ــَرة. فإن القدي
يقــاِت ســواِك.  ــٌم لــدى اهللِ يف األخطــاِر والضِّ الت. وســيٌط دائ الــزَّ
ة. . لذلــك نجثــو لــِك. فَأنقــذي عبيــَدِك ِمــن كل شــدَّ يــا ُأمَّ اهللِ العــِيّ
ــًة  ــَر حكم ــَن أكث يَّادي ــَل الصَّ ــن جع ــا م ــه. ي ــيُح اإلل ــا املس َأهيُّ
يــَن بمحبَّتِــِه  مــَن اخلُطبــاء. وَأرســَلُهم إىل األرض كلِّهــا. ُمبرشِّ
ــْد بواســَطتِِهم كنيســَتَك. وَأســبْغ  للبــرِش التــي ال توَصــف. َأيِّ
ــدَك. ــرِش وح ــبُّ الب ــُم واملح ــا الرحي ــن. أهيُّ ــى املؤمن ــَك ع بركت

أن  األقطــاَر  وعلَّمــوا  األُمــم.  اصطــادوا  يَّاديــَن  الصَّ إِنَّ 
وح. فبواِســَطتِهم  َيســُجدوا لــَك. أهيــا املســيُح اإللــُه ولــآِب والــرُّ
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ــا  ــعْوِب رحَتــَك. أهيُّ ــِد اإليــاَن اإلهلــّي. وأْرِســِل اآلن للشُّ َأيِّ
املســرتيُح يف األقــداِس وحــدَك.

بــِك رِصنــا رشكاَء يف الطَّبيعــِة اإلهليَّــة. يــا والــدَة اإللــِه 
ــَك  ــد. لذل ــَه امُلتجسِّ ــا اإلل ــْدِت لن ــِك ول ــة. ألن ــَة البتوليَّ الدائم

ُنعظُِّمــِك مجيُعنــا بتقــوى. التَّعظيــَم الواجــب.
ــُل  س ــا الرُّ ــامل. أهيُّ ــلكم إىل الع ــِه. وأرس ــَر لَِتحنُّنِ ــَه افتق إِنَّ اإلل
ــاوي.  ــى السَّ ــارة. الغن ــِر البش ــار. بفق ــَن لأقط ــوُه. مظهري لُتْغنُ
ُم تذكاَرُكــُم  وإذ قــد حَصلنــا بُكــم عــى ِغنــى اإليــاِن امُللَهــم. ُنكــرِّ

ــد. املجي
ــَن يف  ــْون. وللذي ــِق َع ي ــَن يف الضِّ ــِت للَّذي ــه. أن ــدَة اإلل ــا وال ي
ــدائِد ِحاَيــة. ولليائســَن رجــاء. ولأمــَراِض الُعَضالــِة ِشــَفاء.  الشَّ
ــكلِّ  ــرَة ب ــِه اجلدي ــدَة اإلل ــا وال ــا. ي ــن أجلن ــربِّ م ــي إىل ال فابته

ــم. تكري
ْوَســن. والكنيســُة العاِقــُر التــي ِمــَن األَُمــم.  الَقْفــُر َأْزَهــَر كالسَّ

َد قْلبـِـي َأْزَهــَرْت بِحُضــْوِرَك يــا رّب. وبـِـِه َتَشــدَّ
َأبطِلــوا ُعقــَم نفــي يــا كاِمــي املديــح. واجعلــوين أحـِـُل ثــاَر 

أعــاٍل فاضلــة. فأنُتــم معاينــو الكلمــِة الكاملــو الوقــار.
ــَك  ــرَش. فبِ ــَن اهللِ والب ــيطًا َب َت َوس ــه. رِصْ ــيُح اإِلل ــا املس َأهيُّ
ــيِّد. إِنَتَقْلنَــا ِمــْن َلْيــِل اجلَْهــل. وَحَصْلنــا عــى َمــن َيُقوُدنــا  ــا السَّ َأهيُّ

ــور. ــَدِر النُّ ــَك َمْص إىِل َأبي
إِنَّ الَراعــَي العظيــم. أرســَل تالميــَذُه اإلهليِّــن. كِخــراٍف بــَن 
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ــِة  ــِة وعذوب ــِة اإلهلي ِة املعموديَّ ــوِّ ــا بق َل طبيعَتنَ ــوِّ ــي حُي ــاب. لك ذئ
ــراَزة. الِك

بــا أنكــم حاصلــوَن عــى ِغنــى مــاِء احليــاة. َأطلــُب إليكــم يــا 
تالميــَذ املســيح. أن ُتطِفُئــوا عطــَش نفــي إىل اخلطيئــة.

ــَر  ْوِح اإلهلــّي. فأطفأُتــم مَجْ ــا الرســل. إضَطرْمُتــم بنــاِر الــرُّ َأهيُّ
الّضاللــة. وأرَضْمُتــم يف قُلــْوِب املؤمنــَن الِعشــَق هلل. فلذلــك 

ــَرة. ــَواِت جه ــم بأص مك ُنكرِّ
ــُم العــاملَ ومــا يف العــامل. وأحببُتــُم  ــا الرســُل اإلهليــون. مقتُّ َأهيُّ
عــوا إليــِه أن  املســيَح الــذي خالــَط البــرَش يف العــاملِ باجلســد. فترَّ

ُيعتَِقنــي ِمــن أهــَواِل احليــاة.
ــا الــرؤوف. َأطُلــُب إليــَك أن تشــِفَي بابتهــاالِت رســِلَك.  َأهيُّ
ــديدًا.  ــًا ش ــا عذاب ِب هب ــذَّ ــالِح واملع ــِل اإلص ــِر قاب ــي غ آالَم قلب

. ّ ــرشَّ ــَح إىل ال ــي اجلان ــَد عق ــي وُتْرِش ــَر نف وُتن
ــوان.  ــْوِل واهل ــاِق اخلم ــقْطُت يف أع ــي وس ــَف عق ــد ضُع لق
ُتهــا البتــول. ورْسبِلينــي بنـُـْوِر  عــة. فاشــفينِي أيَّ وأملَّــْت ب رشوٌر متنوِّ

ــِر باألَهــواء. َعــَدِم التأثُّ
ــَد ِمــَن  سَّ إِنَّ ابــَن الَوالــِد الــذي ال َبــْدَء لــُه. اإِللــَه والــرّب. جَتَ
َق.  ــرَّ َمــَع مــا قــد َتَف ــَم. وجَيْ ــَر لنــا لُِينــَر مــا قــد َأْظَل البتــول. وَظَه

ــُم والِــَدَة اإِللــِه اجلديــَرَة بــكلِّ َمديــح. لذلــك ُنَعظِّ
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اجُلْمَعة

ــا املســيُح اإللــه. وعــى  خالصــًا صنعــَت يف َوَســِط األرض أهيُّ
ــا  ــَم كلَّه ــَت األُم ــن. َفجَمْع ــَك الطَّاهرَت ــطَت يدي ــِب بس لي الصَّ

ــَك. ــا ربُّ املجــُد ل هاتفــة: ي
فــَح  الــح. ُملتِمســَن الصَّ ــا الصَّ لصوَرتـِـَك الطَّاهــَرِة َنســجُد أهيُّ
ــاِرَك. أن  ــَت باختي ــَك رضي ــه. فإن ــيُح اإِلل ــا املس ــا. أهيُّ ــن زالتن ع
ِة  ليــب. لتنُِقــَذ الذيــن َجبلَتهــم ِمــن عبوديَّ َتصعــَد باجلســِد عــى الصَّ
العــدّو. فلذلــَك هَنتـِـُف إليــَك شــاكرين: لقــد مــأَت الــكلَّ فرحــًا. 

ــَص العــامل. يــا خملَِّصنــا. ملَّــا أتيــَت لُتخلِّ
ــا املخلِّــص. بســْطَت راحتيــَك عــى الّصليــب. أنــَت الــذي  َأهيُّ
ــن  ــعوَب الذي ــَم والشُّ ــَت األُم ــة. فاحتَضنْ ــَك كاخلَيم ــُط الفَل َيبُس

ــة. ــدوَن آالمــَك الطوعيَّ ُيمجِّ
يــا طاهــرة. إينِّ بالنّفــِس والفــِم وعــن ُحْســِن عبــادة. أعــرتُف 
ِة  ــاقَّ ــْوِب الشَّ ــن اخلُط ــي اآلن ِم ــه. فأنِقذين ــدُة اإلل ــًا وال ــِك حّق أن

ــزالّت. ــراِض وال واألم
ــَق عــى اخلشــبِة يســوُع فــادي نُفْوِســنا وُعنقــوُد اخللود.  ملَّــا ُعلِّ
َقَطــَر ُســالفًا إهليــًة ُتبِهــُج قلــوَب البــرش. وُتبطِــُل ُســْكَر الــرشِّ دائًا.
ُتهــا العــذراُء اجلديــرُة  َأنِصتــي إىل كلــاِت نفــي املضَطربــة. أيَّ
ــَن  ــاَي م ــًة إي َي ــالم. منجِّ ــدوَء والس ــا اهل ــي عليه ــح. وأفي باملدي

ــًا. ــَواِل دائ ــْوِب واأله اخلُط
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ُم أنــا التاعــس.  عــٍة وكئيَبــة. ُأقــدِّ إيِّن عــن ضائقــِة نفــٍس متوجِّ
الطِلبــَة إليــِك. أنــِت التــي ولــَدِت الكلمــَة َمصــدَر الرأفــِة الوحيد. 

فــارأيف ب وخلِّصينــي.
ــِك مينــاُء اخلــالص. ففيــا أنــا ُمبِحــٌر يف ميــاِه حيــاٍة كثــَرِة  إِن
ــاَن  ــًا يل وُربَّ ــوين َعْون ــًا أن تك ــيِّدة. طالب ــا س ــَتْدِعيِك ي ــوم. أس اهلم

ســفينِة نفــي.
ــه ِرداَء  ــدالً من ــي ب ــل. فأعطين ــُت ِرداَء اجله ــاَويت َلبِس إيِن لَِغب

ــامل ــَه للع ــَدِت اإلل ــة. ول ــوالً دائم ــًا وبت ــا ُأّم ــرح. ي الف
إِّن آدَم الــذي ســقَط مــن حيــاِة النَّقــاَوِة ســابقًا. ختلَّــَص 
ــلََّط  ــْن َتس ــي َم ــة. خلِّ ــا ذاَت كلِّ قداس ــِك. واآلن ي ــْوِد من باملوُل
ــم لــِك: مياركــٌة  ِلينــي ألن ُأرنِّ ــاي. وأهِّ ــًة إّي ي عــف. ُمقوِّ ــِه الضُّ علي

ــد. ــه باجلس ــَدِت اإلل ــن ول ــا َم ــِت ي أن
لقــد َضُعــَف عقــي. ســاقطًا يف أعــاِق اخلُمــْوِل واهلــَوان. وِمن 
ــاِء  ــِه ببه بِلي ــول. ورَسْ ــا بت ــِه ي ــة. فداوي َع ــِه رشوٌر ُمتنوِّ ــْت ب ــمَّ َأملَّ َث

ــِر باألهــَواء. عــَدِم التأثُّ
ــدَة  ــا وال ــِك. ي ــُق ب ــا َيلي ــِك ب ــن اْمتِداِح ــُز ع ــاٍن َيعِج كلُّ لِس
اإللــه. وكلُّ عقــٍل مهــا َســا حَيــاُر يف تســبيِحِك. لكــن َتَقبَّــي إياَننــا 
ــفيعُة  ــِك ش ــي. وإِْذ إنَّ ــوَقنا اإِلهل ــَن َش ــة. وتعِرفِ ــِك صاحل ــا َأنَّ ب

ــم. ــاِك ُنعظِّ ــيحيِّن. إيَّ املس
ــًا.  ــَك رمزّي ــَل آالَم ــًا لُِيمثِّ ــحق قدي ــَط إِس ــة. ُربِ ــا الكلم َأهيُّ
اِد الغاَبــة. ُأْعِفــَي إســحُق مــَن  وملَّــا ُذبــَح اخلــروُف املربــوُط يف ُجــدَّ



- 57 -

يَتنــا  ْيــَت بذاتــَك طوعــًا نجِّ ــا َأنــَت فلــاَّ َضحَّ التضحَيــِة الُكْرهيَّــة. َأمَّ
مجيعــًا مــَن األســواء.

ــا املســيح. أنــَت األهَبــى مجــاالً بــَن بنــي البــرش. إالّ َأنــُه مل  َأهيُّ
يكــْن لــَك مجــاٌل وال هبــاء. حــَن تأمّلــَت معلَّقــًا عــى الصليــب. بــل 
ُد  لــَت شــناعَة البــرِش إىل مجــال. فاملجــُد لتحنُّنــَك يــا رّب. املتفــرِّ حوَّ

. ن حلنا با
ــْرِق  ــِض َب ــي. بومي ــالَم نف ــري ظ ــول. وأن ــا بت ــري ي إِظَه
ِلينــي يــا نقّيــة.  نــُوِرِك غــِر املــادّي. أنــِت بــاَب النُّــْوِر اإلهلــّي. وأهِّ
أن أمتلــَئ مــَن النّعيــِم األبــدّي. أنــا معظَِّمــِك باألناشــيِد عــن هلَفــٍة 

ــان. وإي

ْبت السَّ

ْق قيــوَد َأهَوائي.  ُع إليــَك يــا حمــبَّ البــرِش وحــَدَك. فمــزِّ َأتــرَّ
وَأِزْل صديــَد نفــي. وامنحنــي دمــوَع ندامــة. وأنـِـْر قلبــَي امُلظِلــم. 
ــة.  ــوارئ امُلعاِكَس ــَن الطَّ ــة. وم ــٍة وعاصف ــن كلِّ ُملمَّ ــْذين م وَأنِق

وِمــن خمَتلــِف جتــاِرِب العــدوِّ الرشيــر. املتســلِِّط عــى العــامل.
ــلِّ َيذُبــل. وكاحلُْلــِم َيعــرُبُ ويــُزول. ثــم متــى  كلُّ إنســاٍن كالظِّ
ُنِفــَخ يف البــوق. يقــوُم املوتــى كلُّهــم. كَأهنــم يف زلزلــٍة الســتقبالَِك 
ــيح. أرواَح  ــيُد املس ــا الس ــْب أهيُّ ــٍذ رتِّ ــه. فحينئ ــيُح اإلل ــا املس أهيُّ

ــا يف مســاكِن قديســيَك. ــم عنَّ ــِدَك الذيــن نقلَتُه عبي
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ــهداُء واألنبيــاء. ورؤســاُء الكهنــِة واألبــراُر  ســُل والشُّ ــا الرُّ َأهيُّ
ــان.  ــوا اإلي ــنًا وحِفُظ ــوَطُهم حس ا ش ــوُّ ــن َأمت ــون. الذي يق دِّ والصِّ
ــِه يف  ــوا إلي ــص. َأن ابتهل ــد املخلِّ ــًة عن ــْم دال ــا أن لك ــألُكم. ب نس

ــح ــه صال ــا أن ــنا. ب خــالِص نفْوِس
ــَك  ــًا. ألَنَّ ــَل خُمِْصب ــِيَ القاِح ــَك. َعْق ــْل بَِصالِح ــا َأهلل. إِْجَع ي

ــات. احِل ــاالت. َوزاِرُع الصَّ ــالَُّح اجلَ ف
ــاَك.  ــْوِر وَصاي ــْرين بِنُ ــي. وَأنِ ــالَم نف ْد َظ ــدِّ ــي. َب ــا خُمَلِّ ي

ــالم. ــُك السَّ ــَدَك َمِل ــَك َوْح ألَنَّ
غلــَب املجاهــدوَن املضَطِهديــَن بصرِبِهــم عــى احتــاِل 
 َ أنــواِع العــذاِب األليــم. ألهنــم َأحبُّــوا حّبــًا حقيقّيــًا اهللَ الــذي تــأملَّ
ــا الكلمــة. ِمــن التجــاِرِب  ــِص الــكلَّ أهيُّ خلطايانــا. فبصلَواهِتِــم خلِّ

ــوب. واخلُط
ويــي. أيُّ نــزاٍع ُتقــايس النَّفــُس وهــي ُتفــاِرُق اجلســد. وحيــي. 
ــا  ــُع َأبصاَره ــم. َترف ــن راِح ــا ِم ــذ وم ــي حينئ ــا َتبك ــَر م ــا أكث م
ــن  ــا ِم ــرِش وم ــا إىل الب ــُط يَدهي ــث. َتبُس ــن ُمغي ــا ِم ــِة وم إىل املالئك
ــَة زواِل  ــا رُسع ــد َأدرْكنَ ــاء. إذ ق ــويت األحبَّ ــا إخ ــك ي ــن. لذل ُمع
احــَة للمنتقلــن عنَّــا. ولنفْوِســنَا  حياتِنــا. فلنلتِمــْس مــَن املســيِح الرَّ

ــة. ــَم الرح عظي
لــَب. وقبلــَت املــوَت طوعــًا. لكــي ُتــرِشَك  لقــد احتملــَت الصَّ
ــَك  ــَأرشْك يف ملكْوتِ ــتعطُِفَك. ف ــك َنس ــَك. لذل ــرَش يف ملكْوتِ الب
ْلُهــم لعذوبــِة مجالـِـَك. يــا حمــبَّ البــرش. املنتقلــَن إليــَك بإيــان. وَأهِّ
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َدوُر الّلْحن الثَّالِث
ْبت َمَساء السَّ

قطع القيامة

ُة امَلــوت.  لــْت بصليبِــَك ِعــزَّ ــص. لقــد انحَّ ــا املســيُح امُلَخلِّ َأهيُّ
ــان.  ــرِش باإِلي ــُس الَب ــَص جن ــيطان. وَخَل ــُة الشَّ ــْت َخديَع وَبطَل

ــن. ــبيَح يف ُكلِّ ح ُم التَّس ــدَّ ــَك ُيَق فل
ــرَدوُس  ــَح الِف ــَك. وُفتِ ــا بقيامتِ ــِد اســتناَرِت الرَباي ــا رّب. لق ي
ُم لــَك تســبيحًا يف ُكلِّ حــن. أيضــًا. فاخلَليقــُة كلُّهــا مَتَْدُحــَك. وُتقــدِّ
ْوِح الُقــُدس.  َة اآلِب واالبــِن. وُأســبُِّح ســلطاَن الــرُّ ــوَّ ُأمِّــَد ُق
ــر.  ــدًا يف اجلَوه ــًا واح ــوق. ثالوث ــَر خمل ــم وغ ــَر ُمنَقِس ــًا غ الهوت

ــد. ــد األب ــكًا إىل أب ومال
ــَك  ــبُِّح قيامَت ــم. وُنَس ــَك الكري ــُجُد لِصليبِ ــيح. نس ــا امَلس َأهيُّ

ــًا. ــِفينا مجيع ــَك ُش ــا بِجراِح ن ــن. ألَنَّ ِدي ُمَجِّ
ــِك  ــن والَدتِ ــُب م ــَف ال َنْعَج ــار. كي ــكلِّ َوق ــرًة ب ــا َجدي ي
َهــًة عــن ُكلِّ عيــب. مَلْ َتْعــِريف رُجــاًل.  ــِك. يــا ُمنزَّ إهِلــًا ُمَتَأنِّســًا؟ فإِنَّ
ــَن اآلِب  ــودًا بغــِر ُأمٍّ ِم ــًا مول ــن غــِر َأٍب. إِبن ــِد ِم ــْدِت باجلََس وَول
ــل  ــام. ب ــالٌط أو اْنِقس ٌ أو اختِ ــرُّ ــِه تغ ــْق بِ ــور. ومل َيلَح ه ــَل الدُّ قب
ــِه.  ــي إلي ــَك ابَتِه ــِن ســاملَِة. فِلذلِ ــَظ َخــواصَّ كلٍّ مــَن اجلَوهَري حِف
فــَن بحســِن  ــَص ُنفــوَس امُلعرَتِ لِّ ــيِّدُة األُمُّ العــذراء. أن ُيَ ُتهــا السَّ َأيَّ

ــه. ــَدُة اإِلل ــِك وال ــاَدة. َأنَّ عب
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قطع آيات آخر الغروب
ــَج  ــمَس ُتْظِلــُم آلالِمــِه. وَأهْبَ ــا امَلســيح. يــا َمــن جعــَل الشَّ َأهيُّ
ــبَّ البــرش. ُكلَّ الرَبايــا بنـُـْوِر قياَمتـِـِه. إقَبــْل تســبيَحنا امَلســائّي. يــا حُمِ
ُكلَّهــا.  امَلْســُكونَة  أنــاَرِت  امُلْحِيَيــة.  قياَمَتــَك  إِنَّ  يــا رّب. 
وَأعــاَدِت احليــاَة إىِل ِجبلتِــَك البالَيــة. فإليــَك َنــُرخ. وقــد َنَجْونــا 

ــَك. ــُد ل ــُر املج بُّ الَقِدي ــرَّ ــا ال ــِة آدم: َأهيُّ ــن َلْعنَ م
ــَت.  ل ــد حتوَّ ل. ق ــوُّ ــن التَّح ــًا ع ه ــًا ُمنَزَّ ــَت إهِل ــَك. وإِْن كن إِنَّ
ــِل  ــًا. ب ــراَك َمصلوب ــُة َأْن َت ــِل اخلَليَق ــم حتَتِم ــد. فل ــَت باجلس إِذ تَأملَّْ
ــَت  ــم نزل ــَك. ث ــوَل أناتِ ــبَّحْت ط ــَدة. وَس ــًا ُمَتنَهِّ ــَدْت َخوف اْرتع
ــَم  ــاَة وعظي ــامَلَ احلي ــًا الع ــام. مانِح ــِة َأيَّ ــَت لِثالَث ــم. وُقم إىل اجلحي

ــة. ح الرَّ
ِت ُأّمــًا بتــوالً البِن  ْوِح اإِلهلــّي. وبَِمشــيَئِة اآلب. رِصْ ِة الــرُّ بُِقــوَّ
ــَد  ــا ُولِ هــور مــَن اآلِب بغــِر ُأّم. وألَجِلن ــَل الدُّ ــَد قب ــذي ُولِ اهلل. الَّ
ــي  ح ــال َترْبَ ــاًل. ف ــِه طِف ــْد أْرَضْعتِ ــِر أب. وق ــد بغ ــِك باجلس من

ــنا. ــالِص ُنفْوِس ــِه يف َخ عًة إِلي ــفِّ ُمتش

نشيد القيامة
ــَع  بَّ صن ــرَّ ــات. ألَنَّ ال ــاوّيات. وتبتهــِج األَرضيَّ لِتفــَرِح السَّ
ــوات.  ــَر األَم ــاَر بك ــوت. وص ــوَت بامل ــَئ امل ــاِعِدِه. ووط ــّزًا بس ع

حــة. ــَم الرَّ ــَح العــاملَ عظي ــم. ومن ــا مــن جــْوِف اجلحي وَأنقَذن
ــِه  ــدَة اإِلل ــنا. وال ــالِص جنِس ــيطَة خ ــا وس ــبِّح. ي ــاِك ُنس إِيَّ
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ــِك.  ــَل يف اجلســِد الــذي َأخــَذُه من ــا. َقبِ ــِك وإهِلَن العــذراء. ألَنَّ ابنَ
ــرش. ــبٌّ للب ــه حم ــا َأنَّ ــاد. ب ــن الفس ــا م ــب. فافتدان لي ــذاَب الصَّ ع

القانون الثلوثي

التسبحة األوىل
ــِة  ــِة اإلهلّي ئاس ــْدَرك. والرِّ ــي ال ُت ــدة. الت ــيادِة الواح ــا ذا السِّ ي
ــَت  ــَدِك أن ــوار. ألَُمِّ ــِة األن ث تَِك املثلَّ ــعَّ ْلنــي ألَِش ــاء. َأهِّ ي ــِة الضِّ ث املثلَّ

ــس. ــِة التَّقدي ث ــائِد املثلَّ ــة. بالنَّش ــبُِّحُه املالئك ــذي ُتس ال

التسبحة السابعة
ــا الــربُّ اإللــه. إجعْلنــي هيــكاًل لالهْوتِــَك املثلَّــِث  َأهيُّ
اخلطيئــِة  َقتــاِم  ِمــن  وَخلِّْصنــي  بُجملتــي.  وَأنِــْرين  يــاء.  الضِّ

آبائنــا. إلــَه  يــا  اإلهلّيــة.  بإرشاقاتِــَك  وَأهْبِْجنــي  واألهــواء. 
إِن اإللــَه ظهــَر قديــًا إلبراهيــم. بثالثــِة أقانيــم. ِعنــَد َبلُّوَطــِة 
ــه  ــًة ِمن ــحَق رح ــاء. إس ــتِضاَفتِِه الغرب ــوَض اس ــُه ِع ــرا. ومنَح َمْ

ــا. ــُه آباِئن ــُه إل ــا أنَّ ــُدُه اآلن. ب ــذا ُنمجِّ ــاًل. فله وَتفضُّ
التسبحة التاسعة

يــا خالــَق الــكل. إجَعْلنــي هيــكاًل لرئاســتَِك اإلهلّيــِة الواِحدة. 
يــاء. ألَعُبــَدَك  ثــِة األنــوار. الفائقــِة الضِّ ــاطِعة. املثلَّ ذاِت الطَّبيعــِة السَّ
بِنقــاوة. وُأشــاِهَد ِعيانــًا مــَدَك العقــيَّ امُلعِجــَز الوصــف. بشــفاعِة 
ــاميِة الَفخــر. التــي ُنعظُِّمهــا  ف. والسَّ والــدِة اإللــه. الفائقــِة الــرشَّ

ديــن. كــا جيــب ُمجِّ
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َحر يف َصالة السَّ

 أناشيد اجللسة األوىل

اِقديــن. وبِكــَر اخلليقــة. وخالــَق مجيــِع  إنَّ املســيح. باكــورَة الرَّ
َد يف ذاتـِـِه طبيعَة جنِســنا  امُلــربوءات. قــام ِمــن بــِن األمــوات. وَجــدَّ
َتــَك. البالَيــة. فلــْن َتســوَد بعــُد يــا مــوت. ألنَّ ســيَِّد الــكلِّ أبــاَد ِعزَّ

إنَّ جربائيــَل أخــذُه الَعَجــُب ِمــن هَبــاِء بتوليَّتِــِك وَســناِء 
ُم  ــِك. فهتــَف إليــِك. يــا والــدَة اإللــه: أيَّ مديــٍح الئــٍق ُأقــدِّ نقاَوتِ
ــْرُت  ــا ُأِم ــك ك ــل. فلذل ــٌر ذاِه ــي حائ يِك؟ إنَّن ــمِّ ــَم ُأَس ــِك. وبِ ل

ــة. ــًة نِعم ــا ُمتلئ ــِك ي ــالُم علي ــِك: السَّ ــُف إلي أهتِ

أناشيد املراقي
ل القسم األوَّ

بابِــل.  َرَدْدَت َســْبَي ِصهيــوَن ِمــن  الكلمــة.  ــا  َأهيُّ َأنــَت 
احلَيــاة. أيضــًا ِمــَن األَهــواِء إىل  أنــا  فانتِشــْلني 

ــَيحُصدوَن  ــة. س ــْوٍع إهِِليَّ ــْوِب بُدم ــوَن يف اجلَن ــَن َيزَرُع ذي إِنَّ الَّ
ائمــة. ــاِة الدَّ ــَرِح ســنابَِل احلَي بالف

ْوِح الُقــُدِس َتســَطُع كلُّ ِهَبــٍة صاحِلــة. كــَا َتْســَطُع بــاآلِب  بالــرُّ
ك. واالبــن. وبــِه ُكلُّ يشٍء حَييــا وَيَتَحــرَّ
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القسم الثاين
ــو  ــب. وإْن ه ــًا َنتَع ــل. َفعَبث ــَت الفضائ ــربُّ بي ــِن ال إْن مَلْ يب

ــا. ــُب َمدينََتن ــَد َينَه ــال َأَح ــنا. ف ــَرَس نفوَس َح
يِســَن ثمــراِت الُبطــون. هــم َبنــوَن لــَك  ــا امَلســيح. إنَّ الِقدِّ َأهيُّ

ْوِح َوْضعــًا. وأنــت هلــم أب. بالــرُّ
ُن  ــوِّ ــة. فهــَو ُمَك ــُدِس ُتشــاَهُد ُكلُّ َقداســٍة وِحْكَم ْوِح الُق ــرُّ بال

ــٌه كاآلِب والَكلمــة. ــُه إِل ــْدُه. ألَنَّ ــة. فْلنَْعُب ُكلِّ َخليَق

القسم الثالث
ــاُه.  ــُرِق َوصاي ــُلُكوَن يف ُط ــم َيس ُ ــرّب. فإهنَّ ــي ال ــى خِلاِئف ُطوب

ــة. ــاِة األَبديَّ ــاَر احلي ــوَن ثِ َويأُكُل
عــاة. إذ َتــَرى َبنــي َبنيــَك َحــوَل مائَدتـِـَك.  ــْل يــا َرئيــَس الرُّ لَّ هَتَ

احِلــة. حاِملــَن أغصــاَن األعــاِل الصَّ
ْوِح الُقــُدِس ُكلُّ ِغنـَـى امَلجــد. وِمنــُه النِّعمــُة واحليــاُة لــكلِّ  للــرُّ

ــُه ُمَســبٌَّح مــَع اآلِب والكلمــة. اخلليقــة. فإنَّ

القانون

التسبحة الثالثة
ــيُِّد القديــر. يــا َمــن َأخــَرَج األَشــياَء كلَّهــا مــَن الَعَدم.  ــا السَّ َأهيُّ

اهــا بُرْوِحــِه. َثبِّْتنــي يف حمبَّتِك. ــاًل إِيَّ اهــا بكلمتـِـه. وُمكمِّ خالقــًا إِيَّ
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التسبحة الرابعة
ــلَّمَت  ــا س ــَك ألَجِلن ــة. فإِنَّ ــًة قوّي ــا رّب. حمبَّ ــا ي ــْرَت لن َأْظَه
ــُد  ــاكرين: املج ــَك ش ــُرُخ إِلي ــذا َن ــوت. ول ــَد للم ــَك الوحي ابنَ

ــا رّب. ــَك ي لقدَرتِ
ضــوض.  ــا املســيح. كابــدَت لِتحنُّنِــَك اجلََلــداِت والرُّ َأهيُّ
ــاة.  ــْوِل َأن ــاِق بط ــى الُبص ــرًا ع ــات. وصاب ــواَن اللَّط ــاًل َه متحمِّ

ــا رّب. ــَك ي ــُد لقدَرتِ ــالص. فاملج ــك اخل ــًا يل بذل صانِع

التسبحة اخلامسة
ــِدَع الــكّل. يــا َســالمًا يفــوُق كلَّ عقــل.  إِليــَك َأبتكــر. يــا ُمْب

ــُبِلها. ــور. فَأْرِشــْدين يف ُس ألَنَّ َأوامــَرَك ن

البيت

ــٍة  ــٍة ُمؤَتِلف ــاُء واألرض. َوْلُتســبِّحا بعاطف ــوَم السَّ ــِص الي لرِتُق
ــور. فاخلليقــُة كلُّهــا  ــَن مــَن القب ــاَم امُلعَتَقِل ــُه أق ــه. ألَن املســيَح اإِلل
مــًة األناشــيَد الالَِّئَقــة. خلالــِق الــُكلِّ فادينــا. ألَنَّه انَتَشــَل  تفــَرُح ُمقدِّ
ــم إىل  ــاة. وَرَفعُه ــُه واهــُب احلي ــا َأنَّ ــم. بِ ــرَش مــَن اجلحي ــوَم الَب الي
ِة  ــاء. وَخَفــَض َتشــاُمَخ الَعــُدّو. وحطَّــم َأبــواَب اجلحيــم. بِعــزَّ السَّ

ــة. ســلطانِِه اإِلهليَّ
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ة قطع مزامر الباكريَّ
ــب.  هي ــِرِّ الرَّ َة ال ــوَّ ــوا ُق ــعوب. واعِرف ــَع الشَّ ــا مجي ــوا ي َهُلمُّ
فــإنَّ املســيَح خُملَِّصنــا. الكلمــَة األََزيّل. ُصِلــَب ألَجِلنــا. وُقــرِبَ 
ــَص اجلميــع. فلنســُجْد  باختيــاِرِه. وقــاَم مــن بــِن األمــوات. لُِيخلِّ

لــُه.

اَســَك أذاُعــوا العجائــَب كلَّهــا. إالَّ َأنَّ مجاعــَة  يــا رّب. إّن ُحرَّ
ــَك.  ــوَن قيامَت ــم ُيُف ــَن َأهنَّ ــوة. ظانِّ ــم َرش ــُأوا َيمينَه ــِل َم الباط

ــا. ــامل. فاْرَحْن ــا الع ُده ــي ُيمجِّ الت

إنَّ الربايــا بأرِسهــا امتــَأْت حبــورًا. ملَّــا تقبَّلــْت ُبــرشى 
ــت  ــَك. فصاَدَف ــْت إىل رضحي ــَة َواَف ــَم امَلجدلِيَّ ــَك. ألنَّ َمري قيامتِ
ــٍة وقائــاًل: مِلَ تطُلبــَن احلــيَّ  ــٍة هبيَّ َمــالكًا جالِســًا عــى احلجــر. بحلَّ
ــابقًا  ــال. س ــا ق ــام ك ــد ق ــه ق ــا. لِكنَّ ــو ههن ــس ُه ــى؟ لي ــَن امَلوت ب

ــل. ــم إىل اجللي إِياك

ــَك  ــا الســيُِّد امُلحــبُّ البــرش. إننــا بنُــْوِرَك ُنعايــُن النُّــور. ألَنَّ َأهيُّ
ــرش.  ــِس الب ــالَص جِلن ــًا اخل ــوات. واهب ــِن األم ــن ب ــَت م هنض
هــًا عــن اخلطــإ وحــَدَك.  ــَدَك اخلليقــُة بَأرِسهــا. يــا ُمنزَّ لِتمجِّ

ــا. فارْحن

ِل األُســبوع. وإْذ  إنَّ مريــَم امَلجدلِيَّــَة وافــِت القرَب تطُلُبــَك يف َأوَّ
مل جَتِــْدَك انتَحبــْت باكيــًة وقاِئلــة: َويــي. يــا خُملِّــي. كيــف رُسقــَت 
يــا ملــَك اجلَميــع؟ فهَتــَف هبــا مــن داخــِل القــرب مــالكاِن حاِمــالِن 
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ــم َأخــذوا َربِّ مَن  احليــاة: مِلَ تبِكــَن يــا امــرأة؟ فأجابــت: َأبكــي ألهَنَّ
القــرب. وال َأْدِري أيــَن َوضُعــوُه. َثــمَّ التفَتــْت إىل وراِئهــا. فرأتــَك. 

وعــى الفــْوِر صاَحــت: ربِّ وإهلــي. املجــُد لــَك.

اإلثنَني 
ُم لَك تسبيحًا مسائّيًا. مع بُخْوٍر وترانيَم  ا املسيح. ُنقدِّ َأهيُّ

روحيَّة. فارَحنا يا خملَِّص نفْوِسنا.
ــإن  ــع. ف ــالُص اجلمي ــَك خ ــي. ألن ــربُّ إهل ــا ال ــي َأهيُّ خلِّصن
ــَد  ــي ي ــي. فأعطِن قن ــي ُيغرِّ ــَل آثام ــي. وثق ــواِء ُيقِلُقن ــاَن األه هَيج
ــٌن  ــدَك متحنِّ ــَك وح ــا أن ــة. ب ــْوِر النَّدام ــلني إىل ُن ــٍة وانتش معون

ــرش. ــبٌّ للب وحم
اَب يف  تــوب يــا نفــي مــا ُدمــِت غريبــًة يف األرض. فــإن الــرتُّ
نــْوِب ال َيفَتــدِي. وارُصخــي إىِل املســيح  القــرِب ال ُيســبِّح. ومــَن الذُّ
. أشــِفْق  اإِللــه: خطئــُت يــا عــالََّم القلــوب. فقبــَل أن حَتكــَم عــيَّ

الّلُهــمَّ عــيَّ وارحنــي.
نــوب؟ وحتــى متــى  يَن يف الذُّ إىِل متــى يــا نفــي تســتمرِّ
ينوَنــِة امُلقبِلــة. وارصخــي إىل  ــري يف الدَّ لــَن التَّوبــة؟ تفكَّ تَؤجِّ
املســيح اإِللــه: خطئــُت يــا عــالََّم القلــوب. فارحنــي يــا مــن هــو 

ــإ. ــِن اخلط ــزٌه ع ــدُه من وح
فاجعْلنــي  لصــوص.  مغــارَة  ديَئــِة  الرَّ بأعــايل  َأمســيُت 
ــبَّ  ــا حم ــارة. ي ــًا يف مغ ــَد َطْوع ــن ُولِ ــا َم ــَك. ي ــًا ل ــِل بيت بالفضائ

البــرش.
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ــا املســيُح املحــبُّ البــرش. ال ُتِقْمنــي أمــاَم ِمنــرِبَك عاريــًا من  َأهيُّ
احلــة. بــِل اكُســني بالتَّوبــِة ُحَلــَل األعــاِل اإلهليــة. األعــاِل الصَّ

ــَح  ــا أصب ــي منه ــايت. وخروج ــاُن حي ــاِم زم ــَغ إىل التَّ ــد بل لق
مــي يــا نفــُس ثــاَر التوبــِة قبــَل أن ُتغَلــَق دونِك  عــى األبــَواب. فقدِّ

األبــَواب. هاتفــًة إىل املســيح: يــا ربُّ خلِّصنــي.
ــَة  ــُذْر ِحنط ــة. ولنَْب ــِة احلقيقيَّ ــراِث املعرف ــا بمح ْد قلوَبن ــدِّ لنج

ــنا. ــاِرِث نُفْوِس ــيِح ح . باملس ــرِبّ ــنابَل ال ــَد س ــي نحُص ــِة لك التَّوب
ــُس.  ــا نف ــِت ي ــِه. وأن ــاًل ألخي ــِه قات ــى بجنُْونِ ــَن أمس إِنَّ قاي
ــِة  ــِك. بمحب ــل نفَس ــَرِك ب ــي غ ــِك مل َتقُت ــِه. إن ــبيهًة بِ ــيِت ش أمس

ــا. هاهِت ــاِة وُترَّ ــّذاِت احلي مل
ــو  ــِرَ عيس ــاك. وخ ــًا باإلمس ــَة قدي ــوُب البِكريَّ ــتَلَب يعق إس
ــَة بالنََّهــم. فــا أشــنَع النَّهــَم ومــا أعظــَم اإلمســاك. فاهــُرب  البِكريَّ
بــاِع الّصاحلــات. ور. واجتِهــدي يف اتِّ يــا نفــي ِمــن اقتفــاِء الــرشُّ

يــُق اإلكليــَل بصــرِبِه اجلميــِل عــى النَوائــِب  دِّ ــوُب الصِّ نــاَل أيُّ
الكثــرة. فــإَن ســيوَل املَِحــِن صدمــْت ُبــرَج قلبـِـِه ِمــن ُدْوِن أن َتنــاَل 
ــِك  ــاَل من ــي دوَن أن تن ــًا. واثُبت ــي دائ ــا نف ــِه ي ــبَّهي ب ــه. فتش من

مكايــُد الرشيــر.
يــا رّب. إمِجــْع عقــَي املشــتَّت. ونــقِّ قلبــَي البائــر. وامنحنــي 
ــاِر ودمــوَع اخلاطئــة. لكــي أرصَخ إليــَك  ــَد العشَّ توبــَة بطــرَس وتنهُّ
بصــْوٍت عظيــم: الّلُهــمَّ خلِّصنــي. بــا أنــَك وحــَدَك متحنــٌن وحمبٌّ 

للبــرش.
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ــبيح.  ــوُم بالتَّس ــا أق ــَة وأن ــُب اخلطيئ ــُدين َأرَتِك ــا َأِج ــرًا م كث
ــا  ــُر يف مــا ال يليــق. في فباللســاِن َأنطــُق باألناشــيد. وبالنَّفــس ُأفكِّ

ــي. ــري وخلِّصين ــِة َأم ــْح بالتَّوب ــه. َأصِل ــيُح اإلل ــا املس َأهيُّ

الّثاَلثاء

ــإن  ــع. ف ــالُص اجلمي ــَك خ ــي. ألن ــربُّ إهل ــا ال ــي َأهيُّ خلِّصن
ــَد  ــي ي ــي. فأعطِن قن ــي ُيغرِّ ــَل آثام ــي. وثق ــواِء ُيقِلُقن ــاَن األه هَيج
ــٌن  ــدَك متحن ــَك وح ــا أن ــة. ب ــْوِر النَّدام ــلني إىل ُن ــٍة وانتش معون

ــرش. ــبٌّ للب وحم
اَب يف  تــوب يــا نفــي مــا ُدمــِت غريبــًة يف األرض. فــإن الــرتُّ
نــْوِب ال َيفَتــدي. وارُصخــي إىِل املســيح  القــرب ال ُيســبِّح. ومــَن الذُّ
. أشــِفْق  اإِللــه: خطئــُت يــا عــالََّم القلــوب. فقبــَل أن حَتكــَم عــيَّ

الّلُهــمَّ عــيَّ وارحنــي.
نــوب؟ وحتــى متــى  يَن يف الذُّ إىِل متــى يــا نفــي تســتمرِّ
ينوَنــِة امُلقبِلــة. وارصخــي إىل  ــري يف الدَّ لــَن التَّوبــة؟ تفكَّ تَؤجِّ
املســيح اإِللــه: خطئــُت يــا عــالََّم القلــوب. فارحنــي يــا مــن هــو 

ــإ. ــِن اخلط ٌه ع ــزَّ ــدُه من وح
ــكاًء مــّرًا ِمــن كلِّ نفوســنا.  ــا ُب ــا مؤمنــوَن عــى ذواتِن ــِك ي لِنَب
ــي  ــة. لك ــَح المع ــاَل كمصابي ــِد األع ــرتب. ولنُْوِق ــروُس اق فالع

نجــَد هنالــَك اخِلــَدَر اإلهلــّي.
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ــة. وحــَن ُتْصبِحــَن  ــَر الَعقيــم. َأْثِمــري التَّوب ــا نفــي العاق ي
ــاِدَل  وَس وال ع ــدُّ ــا أهلل. ال ق ــَك ي ــدُت بِ ــي: َتَوطَّ ــة. إِْهتِف َخِصب

ــا رّب. ــواَك ي س
يــا حمــبَّ البــرش. إنــَك امَلــرشُق مــن املشــارق. فأطلــُب إليــَك 
َك. لُِينِقــَذين مــن َدجيــْوِر  ــرِّ يــا كثــَر الرحــة. أن ُتــرِشَق عــيَّ نــوَر بِ

األهــواِء وظلمــِة العــذاب.
ــَك.  ــن عطف ــادَرٍة م ــي بب ــرىض. داِو آالَم قلب ــَب امل ــا طبي ي
معاجِلــًا إيــاُه بــا أنــَك صالــح. بأدويــِة التَّوبــة. وامنْحنـِـي بــا أنــَك 

ــس. ــَة النَّف ــٌم ِصحَّ رحي
ــَرِة  ــِفني بكث ــقّية. فاش ــي الش ــراُح نف ــْت ِج ــة. قاح ــا كلم ي

ــي. ــاِت وارحن احل ــَب الصَّ ــرىض وواه ــَب امل ــا طبي ــَك. ي رحت
ور. أبكــي وال أرتــاُع مــن الدينونــة.  َأنــوُح وُأدِمــُن عــى الــرشُّ
ــَة اهلل.  ــا كلم ــارأْف ب ي ــعور. ف ــَدِم الشُّ ــداِء َع ــُت ب ــك أين ُأِصْب ذل

وخلِّصنــي بأحكامــَك الّصاحلــة.
يــُت ِمــن َثــْوِب َعــَدِم الفســاد.  ــا اإللــُه الرحيــم. تعرَّ َأهيُّ
واكتَســْيُت بأعــاِل اهلــَوان. لــذا أهتِــُف إليــَك. أن ُتبِهَجنــي بثيــاِب 

ــل. الفضائ
ْســُت بيَديــِن نجســَتن.  تدنَّْســُت بعينَــِن فاجرَتــن. وتنجَّ
ــاطر. وَأمســيُت مــرذوالً أمامــَك يــا يســوع. فاقبْلنــي كاالبــن الشَّ

هــوذا وقــٌت مقبــول. وموســُم الغفــران. فاقُصــدي يــا نفــُس 
مــًة ثــاَر التَّوَبــة. لئــال جِتــَدِك فــأُس املــْوِت املخيفــُة بال  العــوَدة. مقدِّ
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ثمــر. فُتقَطعــي مثــَل التِّينــة. وُيْبَعــَث بــِك إىل النــاِر التــي ال ُتْطَفــأ.
ــواِرِد يف  ــيِّ ال ــاِل الغن ــى مث ــرَتِف ع ــرورًا بال ــُم م إيِن أتنعَّ
ــُب  ــب. فأره ــو القري ــَة نح ــَوَة الغليظ ــدًا القس ــل. معتِم اإلنجي
ــَرة. ألزهــَو  النَّــاَر التــي ال هَتــَدأ. فاغِســْل يــا ســيِّدي. نفــَي املتحجِّ

ــري. ــِة ُعم ــو يف هِناي ــم. ول ــا املظل ــوِّ أن باحلنُ

األْربَعاء

ــَه طبيعــَة  ــِدِه. فَألَّ ــْدِت الكلمــَة الواحــَد يف الفعــل مــع وال ول
ــا  ــّي. أن ــزاِء اإلهل ــي للع َلن ــة. أن يؤهِّ ــا نقيَّ ــأيل ي ــاُه اس ــرش. فإيَّ الب

ــدو. ــل الع ــوى بِحَي ــَر الِق اخلائ
ــيُِّد القديــر. يــا َمــن َأخــَرَج األَشــياَء كلَّهــا مــَن الَعَدم.  ــا السَّ َأهيُّ

اهــا بُرْوِحــِه. َثبِّْتنــي يف حمبَّتَِك. ــاًل إِيَّ اهــا بكلمتـِـِه. وُمكمِّ خالقــًا إِيَّ
إِنــِك بيــٌت لصانــِع الــكلِّ يــا عــذراُء نقيــة. فاطُلبــي أن يســكَن 
. أَنــا الــذي أمســيُت مغــارَة لُصــْوٍص مهلكــَن للنفوس. ي يفَّ املعــزِّ
ــلَّمَت  ــا س ــَك ألَجِلن ــة. فإِنَّ ــًة قوّي ــا رّب. حمبَّ ــا ي ــْرَت لن َأْظَه
ــُد  ــاكرين: املج ــَك ش ــُرُخ إِلي ــذا َن ــوت. ول ــَد للم ــَك الوحي ابنَ

ــا رّب. ــَك ي لقدَرتِ
ــحابَة  ــا س ــي. ي ــَع نف ــدي وَوَج يل آالَم جس ــدِّ ــذراء. ب ــا ع ي
ــاة.  ــَة والنجَّ ــَواين. وامنحينــي الصحَّ دي عنِّــي غيــوَم التَّ النُّــور. بــدِّ

ــُدِك. ــٍة ُيمجِّ ــا الــذي يســألِك وبلهف أن
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ــَة  ــَت احلرك ــب. بعث لي ــى الصَّ ــَك ع ــِع يَدي ــيح. برف ــا املس َأهيُّ
ــن.  َعَت ــيَّ املخلَّ ْدَت ركبت ــدَّ ــرة. وش ــآالٍم كث ــلوَلَتِن ب ــديَّ املش يف ي

ــَك. ــّي. فنُعظُِّم ــبيِل اإلهل ــُلَكا يف الس ــى تس حت
مــر. ومدنَّــٌس بالرذيلِة  إيِن فاســُد العقــِل وفاســُد النَّفــِس والضَّ
ــذراُء  ــا الع ُته ــي أيَّ ــِريض عنِّ ــال ُتْع ــح. ف ــٍل صال ــن كلِّ عم ــاٍر م وع

نينــي بأعــاِل التَّقــوى. هــُة عــن الفســاِد والَعْيــب. بــل زيِّ املنزَّ

اخَلميس

ــيح.  ــا املس ــدًا وصاي ــم جي ــون. حِفظُت يس ــُل القدِّ س ــا الرُّ َأهيُّ
ــوِس  ــفاِئُكم آالَم النُّْف ــوَن بِِش ــًا ُتعُط ــم. ومَّان ــًا أخذت ــم َمَّان فإنك
عــوا إليــِه أن َيرحَم نفوَســنا. الــة. ترَّ واألجســاد. فبــا أن لكــُم الدَّ
يــا ُمعاينـِـي املســيح. الذيــن مــأوا أقطــاَر العــاملِ مــَن التَّعليــِم 

اإلهلــّي. إمــأوا نفــي مــن أعــاِل الفضيلــِة واألفــكاِر الصاحلــة.
ــلَّمَت  ــا س ــَك ألَجِلن ــة. فإِنَّ ــًة قوّي ــا رّب. حمبَّ ــا ي ــْرَت لن َأْظَه
ــُد  ــاكرين: املج ــَك ش ــُرُخ إِلي ــذا َن ــوت. ول ــَد للم ــَك الوحي ابنَ

ــا رّب. ــَك ي لقدَرتِ
ــا األب. إنــَك ماثــٌل لــدى النُّــْوِر النقــّي. َتســتِيُء بســاطِع  َأهيُّ

ــالَم للجميــع. ِة املنبِعثــِة منــُه. فاســأِل االســتنارَة والسَّ األشــعَّ
َس بالقداســة.  ــَت عمــَرَك املقــدَّ ــا األُب نيقــوالوس. قضي َأهيُّ
فأنــَت ســاكٌن مــع املالئكــة. َتبَعــُث التقديــَس واالســتنارَة للذيــن 

ُيغبِّطونــَك بتقــوى.
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َدًة إضــاَءَة  يــا نقيَّــة. َأنرينــي أنــا ُمظلــَم النَّفــِس بالكســل. مــدِّ
ــالح. لكــي أمِّــَدِك. مصبــاِح قلبــي بنشــاِط الصَّ

ــاِت  ــي الَطلب م ــزواِت اآلالم. فقدِّ ــُس لِنَ ــا نف ــدِت ي ــد تعبَّ لق
ــن اآلالِم  ــَذِك م ــى ُينِق ــِك. حت ــاًل اآلالَم ألجل ــار قاب ــذي ص إىل ال
بَوســاَطِة تالميــذِه األطهــار. الذيــن ماَثلــوُه بــاآلالِم يف أجســاِدهم.

ــيح.  ــا املس ــدًا وصاي ــم جي ــون. حِفظُت يس ــُل القدِّ س ــا الرُّ َأهيُّ
ــْوِس  ــفاِئُكم آالَم النُّف ــوَن بِِش ــًا ُتعُط ــم. ومَّان ــًا أخذت ــم َمَّان فإنك
عــوا إليــِه أن َيرحــَم نفوَســنا, الــة. ترَّ واألجســاد. فبــا أن لكــُم الدَّ

يســن. يــا موضــوَع مــْدِح  ُتهــا املوقَّــرة. األوىل يف القدِّ َأيَّ
ــي  ــاء. إقب ــاِر األنبي ــِل وانتظ س ــِم الرُّ ة. وتكري ــاويَّ ــاِت السَّ الطَّغ

ــيدة. ــا الس ُته ــًا َأيَّ ــن َأيض ــا نح صلواتِن

اجُلْمَعة

ــحابَة  ــا س ــِة اهلل. ي ــمولُة بنعم ــُة املش ــوُل املبارك ــُم البت ــا مري ي
. أنــا الــذي َشــِمَلُه  النُّــْوِر الــذي ال يغــُرب. َأطِلعــي نــوَر التَّوبــِة عــيَّ
ِعــِك. مــن نــاِر جهنََّم  ينــي بترُّ ظــالُم اخلطيئــِة بســبِب الغبــاَوة. ونجِّ
والظُّلمــِة احلالكــة. واجعلينــي رشيــكًا يف النَّهــاِر الــذي ال َيغيــب. أنا 

هــُة عــن كلِّ َعْيــب. ُتهــا العــذراُء املنزَّ امُللتجــئ إىل كنفــِك. َأيَّ
ــِب  لي ــوُد الصَّ ــا ع ــًا. أم ــاملِ موت ــَت للع ــِة َأنب ــوَد املعصي إِنَّ ع
ــا الــربُّ املصلــوب. فلَرَتِســْم  فحيــاًة خالـِـدة. لــذا نســجُد لــَك َأهيُّ

ــوُر وجهــَك. ــا ن علين
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ــَص  ــَرٍة وَأرَزة. لُِتخلِّ ــى رَسَوٍة وَصنَْوَب ــَت ع ــَل اهلل. ُرفع ــا ح ي
ــيُح  ــا املس ــا َأهيُّ ــارّي. في ــَك االختي ــاٍن لصلب ــُجدوَن بإي ــن َيس الذي

اإللــه. املجــُد لــَك.
ــن  ــْق م ــْب. َأعتِ ــرِش وملْ َيغَض ــِس الب ــن جن ــَم م ــن ُلطِ ــا م ي

الفســاِد حياَتنــا. يــا ربُّ وخلِّْصنَــا.
ــاقِّ  ــِة امَلش ــَن يف جُلَّ ــن امُلتَضايق ــاِك. نح ــِد اقَتنين ــا ُأمَّ اهلل. لق ي
ــًا  ــاًء أمين ــًا. ومين ــًا وُبرج ــزًا وِحصن ــًأ جاِه ــراب. ملج واالضط

ــوب. ــن اخلط ــِه م ــو ب ننج
ــي  ــَة الت ــِت الكنيس ــَك. ثبِّ ــَن علي ــاَت املتَّكِل ــا ثب ــا رّب. ي ي

ــم. ــَك الكري ــا بَدِم اقتنيَته
يــا كلمــة. إِنــَك ُأقنــوٌم واحــٌد يف طبيعَتــن. فاحتملــَت صلبــًا 

ميــَك. شــاِئنًا. ســبََّب كرامــًة ملكرِّ
ــاقط. حــن رِصَت  ــا املســيح. أنــَت وحــدَك أقمــَت آدَم السَّ َأهيُّ
بــَت بقصبــٍة  ليــب. ورُضِ َرْت يــداَك عــى الصَّ آدمــًا جديــدًا. وُســمِّ
ــِم  ــَك العظي ــموَّ حتنُّنِ ــُد ُس ــراَرة. فنَزي ــلَّ وامل ــَت اخل ــَك. وُذق بإراَدتِ

ِرْفَعــًة.
بــح. ومثَل  يــا كلمــَة اهلل. رآَك النبــيُّ مثــَل خــُرْوٍف ِســيَق إىل الذَّ
ــَت  ــَك احتمل ــَك بإراَدتِ ــح. ألنَّ ــاًل وال َيصي ــُم أْص ــٍل ال ُياِص ح

ــَك الذيــن ســقطوا بإراَدهِتــم. لــب. لُِتنِقــَذ بعظيــِم حبِّ الصَّ
لــِت ألن تصــري ُأّمــًا  ــِك ُأهِّ َأظهــري جُتاهــي َحنانــًا بالغــًا. ألنَّ

لراحــِم الــكّل.
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ــِة  ــَة البتوليَّ ــا دائم ــة. ي ــِل اخلطيئ ــٌه يف لي ــو تائ ــن ه ــي َم َأضيئ
ــم. َ العظي ــرِّ ــَدِت الن ــي ول الت

ــًة  ــد. ُمبَتهل ــكلِّ األوَح ــَتْعطفي ســيَِّد ال ــا نصــرَة العــامل. إِس ي
ــِدِك. مــن أجــِل عبي

ــَعل.  ــَدَك كِمش ــِب جس لي ــى الصَّ ــْرَت ع ــرش. أن ــًا للب ــا حمّب ي
اِت  ائــع. وملَّــا وجدَتــُه. دَعــْوَت القــوَّ ْرَهــَم الضَّ وطلبــَت الدِّ

ــَك. َة قدَرتِ ــزَّ ــيح. ِع ــا املس ــبَِّح. أهيُّ ــا. لُِتَس ــَة كلَّه ديق الصَّ
ُتهــا الســيِّدُة الكاملــُة القداســة. َأنــِت َينبــوٌع إهلــيٌّ خلــاليص.  َأيَّ

َقنــي العاِصــُف العــايت. ولــن َيبتِلَعنــي ُمْســَتنَقُع اخلطيئــة. فلــْن ُيغرِّ
ــوَر األزيلَّ  ُد بشــفاعتِك. ألنَّ املســيَح النُّ ــدَّ ــِة ُيَب ــاَم اخلطيئ إِنَّ قت

الت ُد ظــالَم الــزَّ ــدِّ الــذي أرشَق منــِك. ُيب
ُتهــا العــذراء. َغشــَيني ليــُل اخلطيئــة. وليــس لنفــي  َأيَّ
احلــة. فلذلــك ُطِرْحــُت  مصبــاٌح. ُيضيُئــُه زيــُت األعــاِل الصَّ

خــارَج اخِلــْدِر الُعْلــِوّي.
ــالُم  ــًا. السَّ ــًا حّي ــا مســكنًا لــربِّ املجــِد إهلّي ــِك ي ــالُم علي السَّ
ــِه  ــًا ب ــا باب ــِك ي ــالُم علي ــًا. السَّ ــِة عقلّي ــالحًا للتوب ــا ِس ــِك ي علي

ــأة. ــن اخلط ــُص نح َنْخُل
موســى بســَط يديــِه بشــكِل صليــٍب وهــو عــى اجلبــل. فقَهــَر 
ــِب  لي ــى الصَّ ــَك ع ــْطَت راحَتي ــي. َبَس ــا خملِّ ــَت ي ــق. وأن َعَالي
ــِة العــدّو. ومنحَتنــي  الكريــم. فاحتَضنَتنــي وخلَّْصَتنــي ِمــن عبوديَّ
عالمــَة حيــاٍة ألَهــُرَب ِمــن ِقــيِّ أعدائــي. فلذلــك َأســجُد 

ــة. ــا الكلم ــم. َأهيُّ ــَك الكري لصليب
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ُأخِرجــُت مــَن النَّعيــم حَســدًا. بعــد أن ســقطُت ســْقَطًة 
ــا الســيُد مل ُتعــِرُض عنّــي. بــل ألَجــي اختــذَت  فظيعــة. لكنــَك َأهيُّ

ــَك. ــُد ل ــاديَّ املج ــا ف ــي. في ــَت وخلَّصَتن ــو يل. وُصلبِ ــا ه م

ْبت السَّ

ــرين ِمــن  ــر. وطهِّ إِجَعْلنـِـي يــا مســيحي هيــكاًل لروحــَك املوقَّ
ــم  ــياطن. فأخِرْجُه ــأوًى للشَّ ــاَر م ــذي ص ــا ال ــاس زاليت. أن َأدن

ــَك. ــوا هيكل ــَن دنَُّس ــًا الذي ــَت قدي ــا َأخرج ــي. ك منِّ
ــأًة  ــع. خط ــَص اجلمي ــِه أن ُيلِّ ــاَء بتحنُّنِ ــذي ش ــربُّ ال ــا ال َأهيُّ
ــا الكلمــة. إجَعْلنـِـي أحَد  يقــن. وأن ال هيِلــَك أحــد. أنــَت َأهيُّ وِصدِّ

ــَواين حمتِقــرًا َأوامــَرَك. املخلَّصــن. أنــا الــذي عــاَش بالتَّ
ــة.  ــٍل كالَقصب ين َبَتواص ــزُّ ــدوِّ هَتُ ــاَح الع ــذراء. إن ري ــا الع ُته َأيَّ
فــارأيف ب أنــا عبــَدِك. وال تَدِعينــي َأتَزعــزُع بعواصِفــِه حتــى 

ــرّب. ــاِن بال ــي يف اإلي ــل ثبِّتين ــة. ب النِّهاي
ــاء.  ــوا بالرج ــان. وتثبَّت ــدوا باإلي ــهداَءَك توطَّ ــا رّب. إِن ش ي
ــَدْت نفوُســُهم بمحبَّــِة صليبــَك. فأبــاُدوا ُطْغيــاَن العــدوِّ  واحتَّ
ــم يف  ــَد هل ــَن ال جس ــع الذي عوَن م ــفَّ ــم يتش ــل. وه ــوا األكالي ونال

ــنا. نفْوِس
ــِة التــي ال بقــاَء هلــا بعــَد املــوت.  باطلــٌة مجيــُع األشــياِء البرشيَّ
ــَر  ــه إذا ح ــُه. ألَن ــالِزُم صاحَب ــُد ُي ــدوم. وال املج ــرَوُة ت ــال الث ف
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ْخ إذن إىل املســيِح امللــِك  املــوت. تالشــى هــذا كلُّــُه. فلنَــْرُ
الــذي ال يمــوت. قائلــن: َأِرِح امُلنَتِقلــَن عنَّــا حيــُث مســكُن مجيــِع 

ــَك. ــَن ب الفِرح
ــا الــرّب. ال  َك العــادل. َأهيُّ عندمــا َســنَمُثُل بأمــرَك أمــاَم ِمنــرَبِ
نــا قــد خطئنــا. ولكننــا  خُتــِز الذيــَن آمنــوا بــَك يــا خملِّصنــا. فإننــا كلَّ
ــا املســيح. أن ُتريــَح الذيــن نقلَتُهم  مل نرتــدَّ عنــَك. فنَبَتهــُل إليــَك َأهيُّ

إليــَك يف َمظــالِّ صديقيــَك. ألنــَك أنــَت وحــَدَك الكثــُر الرحــة.
يــا نفــَي العاقــَر الَعقيــم. َأْثِمــري ثِــاَر التَّوبــة. وحــَن 
وَس وال  ــا أهلل. ال قــدُّ ــَك ي ــدُت بِ ــة. إِْهتِفــي: َتَوطَّ ُتْصبِحــَن َخِصب

ــا رّب. ــواَك ي ــاِدَل س ع
ــاٍن  ــبيِحَك بإي ــى تس ــَن ع ِس القائم ــدِّ ــوع. ق ــربُّ يس ــا ال َأهيُّ
هَتــم عى  وغــَرة. وأنِْرُهــم وخلِّْصُهــم بِطِلبــاِت أبــراِرَك الذيــن نَرْ

العــدّو.
َد جبلتي  يــا مــن َجبَلنــي مــَن األْرِض وأعــاَدين إليهــا. ثــم جــدَّ

اقديَن بشــفاعِة شــهدائَك بشــكٍل أكثــَر هبــاًء. أِرْح نفــوَس الرَّ
ــن  ــم م مُت ــراف. فُقدِّ ــم كخ ــاء. ُذبِحُت ــدوَن احلك ــا املجاه َأهيُّ
ــذي ريَض  ــّي. ال ــِل اإلهِل ــَرٍة إىل احلَم ــَح طاه ــان. كذبائ ــِل اإلي أج

ــرش. ــِس الب ــِل جن ــن أج ــب. م لي ــى الصَّ ــَح ع ــاْن ُيْذَب ب
فــاء. كواكَب  ْم مــع األبــرار. رؤســاَء الكهنــِة الرشُّ ــوا ُنكــرِّ هُلمُّ
ــن.  ــن املؤمن ــِة ع ــِي الكآب ــواِء وُمِزي ــالِم األه ــي ظ ــان. ماِحِق اإلي

ــوا يف حــَرِة النُّــْوِر الــذي ال َيغــُرب. ــم َحلُّ فإهنِّ
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ــْوِرَك الــذي ال  ــة. بِن ــَي الذليَل ــه. َأضــْئ َنْف ــا املســيُح اإِلل َأهيُّ
ــور. ــَرَك ن ــَك. ألَنَّ َأواِم ــِدين يف طريِق ــُرب. واْه َيْغ

ــْد  ــِه. ولُيَمجَّ ــَع اهللَ بتَواُضِع ــُه رف ــراِر ألن ــُط األب ــْع َرْه لَِرتِف
ــم. وَس بأعاهِلِ َرْهــُط رؤســاِء الكهنــة. ألهنــم َمَّــدوا الثالــوَث القــدُّ
ــا.  ــَن كلِّه ــن زالِت املتوفَّ ــَك. ع ــزاَرِة رأفتِ ــمَّ بغ ــاَض الّلُه تغ
ــَك  ــوُر وجِه ــَطُع ن ــُث َيْس ــاء. حي ــاِء اآلب ــِة رؤس ــم بُصْحَب وأِرْحُه

ــّي. البه
ــُر  ــا ُتدبَّ ــَة اهلل ك ــروا كنيس ــن. دبَّ ــِة اإلهليِّ ــاَء الكهن إِنَّ رؤس
الَلة. الســفينة. فحِفُظوهــا مــَن الغــَرق. وأبعُدوهــا عــن أمــواِج الضَّ

ــاوات. يــا بِطــاُح ويــا ِجبــال. يــا ِهضــاُب ويــا  يــا َســاَء السَّ
ــُدُه املالئكُة  َأْغــواُر. ويــا ُكلَّ إِنســان. باِرُكــوا باألَناشــيد. الــذي مُتَجِّ

يف األَعــايل دوَن انقطــاع. بــا َأنــه اخلالِــُق والفــاِدي.
ــْت  ــاع. واهناَل ــاراُت األوج ــم غ ْتُك ــرّب. دامَهَ ــِدي ال ــا ماه ي
ــّق.  ــاِة احل ــروا للحي ــْم َتَتنكَّ ــن كلِّ َصــْوب. فل ــدائُد ِم ــُم الشَّ عليُك

ــف. ائ ــراَم الزَّ ــاِت اإلك ــم للمنحوت مُت وال قدَّ
ــوَن املجاهــدون. ُوِضعُتــم كمصابيــَح عــى  اُم اإلهليُّ ــا اخلــدَّ َأهيُّ
ــوَن  ة. ُتضيُئ ــاويَّ ــْوِل السَّ ــي العُق ــم مواطِنِ ــل. فرُت ــاَرِة الفضائ من

ــالل. ــالَم الضَّ ــُردوَن ظ ــا. وَتط األرَض كلَّه
ــِد  ــِة واجلَل ــِة الروحيَّ ــَن باحلكم ــل. املثابري ــهداَء البَواس إِنَّ الش
احــَة  . إِزدَروا العذابــات. وهــم يســألوَن الرَّ عــى أعــال الــرِبّ
للُمنَتِقلــن عنَّــا. صارخــن: باركــي الــربَّ يــا مجيــَع أعــاِل الــرّب.
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ــا  ــاة. ي ــَة احلي ــُل كلم اٍت حَتِم َ ــرِّ ــوَس كن ــروَن النف ــُم ُتن إِنك
مشــاِرِكي املجــِد اإلهلــّي. ورؤســاَء كهنــِة املســيِح اجلزيِي القداســة. 
ــا األبــرار. بنــاِر  وحُترُقــوَن األهــواء. وُتفنــوَن نــراَن الشــياطن. أهيُّ

ْوِح اإلهلــّي احلــالِّ فيُكــم. الــرُّ
ــن  ــْرِب م ــن. بالُق يس ــاكِن القدِّ ــرارَك. يف مس ــع أب ــِص م َأح
إبراهيــم. أولئــَك الذيــن نقلَتهــم إليــَك يــا خملِّــص. حيــُث َيســطُع 
نــوُر وجهــَك الطاهــُر واإلهلــّي. وتــدوُم هبجــُة أصفيائــَك إىل األبد.

ــا النــاس. َعــالَم َنْقَلــُق ُســدًى؟ إن الطَّريــَق الــذي نقَطُعــُه  َأهيُّ
ــاًل  ــُر قلي ــار. َيظه ــاٌد وُغب ــاٌر ورم ــاٌن وُبخ ــُر ُدخ ــر. فالعْم قص
ــوت:  ــذي ال يم ــيِح ال ع إذن إىل املس ــَرَّ ــًا. فلنت ــى رسيع ويتالش

ــَك. ــَن ب ــِع امُلتهلِّل ــكنى مجي ــث ُس ــا حي ــَن عنَّ أِرِح املنتقل
ــرِب.  ــدَت يف الق ــان. َرق ــَك إنس ــا َأن ــه. ب ــيُح اإلل ــا املس َأهيُّ
ــَن يف  اقدي ــر. الرَّ ــي ال ُتْقَه ــَك الت ت ــَت بقوَّ ــٌه. أهنض ــَك إل ــا أن ب
ــُف إليــَك:  مــن لــَك تســبيحًا ال َينقطــع. فلذلــك هَنتِ القبــور. مقدِّ
ــَك.  ــَن ب ــِع الفرح ــكنى مجي ــث ُس ــا. حي ــم عنَّ ــَن نقلَتُه أِرِح الذي

ــَك. ــُدوا الهوَت لُيمجِّ
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ابِع َدوُر الّلْحن الرَّ

ْبت َمَساء السَّ

 قطع القيامة
ــي.  ــَك امُلْحِي ــْوٍر لِصليبِ ــال ُفت ــُجُد بِ ــه. َنس ــيُح اإِلل ــا املس َأهيُّ
دَت  ــدَّ ــر. ج ــا الَقِدي ــا َأهيُّ ــث. في ــْوِم الثَّال ــَك يف الي ــُد قيامَت وُنَمجِّ
ــاء. بــا َأنَّــَك وحــَدَك  طبيَعــَة البــرِش الفاِســدة. وَهَديَتنــا طريــَق السَّ

ــرش. ــبٌّ للب ــٌح وحُم ال صَّ
ليــب.  ْرَت باختيــاِرَك عــى خَشــَبِة الصَّ ــا امُلَخلِّــص. ملَّــا ُســمِّ َأهيُّ
ــا  ــَت َأهيُّ ــا نزل ــة. وملَّ ــجَرِة املعصَي ــن ش ــَج م ــاَب الناتِ ــَت الِعق َنقْض
ــَك إِلــه. فِلذلِــَك  الَقديــُر إىل اجلَحيــم. َقطَّعــَت ُقيــوَد امَلــْوِت بــا َأنَّ
ــا الــربُّ  َنْســُجُد لِقياَمتـِـَك ِمــن َبــِن األمــواِت هاتِفــَن بابتهــاج: َأهيُّ

القديــر. املجــُد لــَك.
ّب. لقــد ســحْقَت َأبــواَب اجلَحيــم. وبَمْوتِــَك  ــا الــرَّ َأهيُّ
يَّ ِمــَن الفســاد.  ْرَت اجِلنــَس الَبــرَشِ الََشــْيَت ُســْلطاَن امَلــوت. وَحــرَّ

ــة. ح ــَم الرَّ ــاَة. وعظي ــامَلَ احلي ــًا الع َواِهب
ــْوِم  ــِص يف الي ــَة امُلَخلِّ ــبِّْح قيام ــعوب. ُنس ــا الشُّ ــوا َأهيُّ َهُلمُّ
ــًا  ــا مَجيع ــة. ونِْلنَ ــِم الَوثيق ــْوِد اجلحي ــن ُقي ــا م ــا نَجون ــث. فبِه الثَّال
احليــاة وعــدَم البـِـى هاتفــن: يــا َمــن ُصِلــَب وُدفـِـَن وقــام. َخلِّْصنــا 

ــَدَك. ــرِش وح ــبَّ الب ــا حُمِ ــَك. ي بقياَمتِ
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يــا َوالــَدَة اإِللــه. إِنَّ داُود النَّبــّي. الصاِئــَر بـِـِك َجــدَّ اإِللــه. َتنبَّــَأ 
انــِع بــِك الَعظائــم: قاَمــِت امَلِلكــُة َعــن يمينـِـَك.  عنــِك ُمنِْشــدًا للصَّ
ــَس منــِك. مــن  فــإِنَّ اإِللــَه أظهــَرِك ُأّمــًا للحيــاة. إِذ اْرَتــى أْن َيَتَأنَّ
ــَد  ــواء. وجَيِ ــَدهْتا األَه ــِه التــي أْفَس ــَداَع صوَرتِ َد إِب غــِر أٍب. لُِيَجــدِّ
ــُه  َم ــِه. وُيَقدِّ ــُه عــى َمنِكَبْي ــذي َضــلَّ يف اجِلبــال. وحَيِمَل ــروَف الَّ اخلَ
ــَص العــامل.  ة. وُيلِّ ــَاِويَّ ــُه بمشــيَئتِِه إىِل الُقــّواِت السَّ لــآب. َوَيُضمَّ

ــَة الُعظمــى. ْحَ وهــو املســيُح املالِــُك الرَّ

قطع آيات آخر الغروب
ــِدِك.  ــاالِت عبي ــي إىل ابته ــب. إِنَعطف ــن ُكلِّ َعي ــًة ع َه ــا ُمنزَّ ي
ينــا ِمــن كلِّ ضيــق. فإِنَّنــا  ــي عنّــا َوثبــاِت األهــواء. وَنجِّ وُكفِّ
ــى  ــا ع ــة. َوَحصْلن ــًة ثابت ــاًة أمين ــَدِك ِمرس ــِت وح ــاِك أن َأحرْزن
ــْل  ــيِّدة. ب ُتهــا السَّ ــا نحــُن امُلســَتغيثَن بــِك. َأيَّ ــِك. فــال خُتْزين ُنَرتِ
ُتهــا  ــالُم عليــِك َأيَّ عــي َولبِّــي َطلــَب اهلاتِفــَن إليــِك بإيــان: السَّ َأرْسِ
ــيِّدة. يــا َمعونــَة اجلَميــع. وفــرَح نفْوِســنا وِســرَتها وخالَصهــا. السَّ

نشيد القيامة
ــِة  ــرشى القيام ــالك. ُب ــَن امل ــَن م ــّرّب. َعرف ــذاِت ال إِنَّ تلمي
ســِل  للرُّ فقلــَن  يــن.  اجلَدَّ عــى  القضــاِء  وإِلغــاَء  البهيجــة. 
ــًا  ــه. واِهب ــيُح اإِلل ــَض املس ــوت. وهن ــِلَب امل ــد ُس ــراٍت: لق ُمفتخ

ــة. ح ــَم الرَّ ــاملِ عظي للع
ــد  ــة. ق ــَد املالئك ــوَل ِعنْ ــُذ األَزل. واملجه ــيَّ ُمن َّ اخلِف ــرِّ إِنَّ ال
ــَد  َظهــَر للَّذيــن عــى األْرِض بــِك يــا والــدَة اإِللــه. وهــو اإِللــُه جتسَّ
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ليــَب َطوعــًا مــن َأجِلنــا. وبــِه  ــَل الصَّ باحّتــاٍد ال اختــالَط فيــِه. وَتَقبَّ
ــَص مــن املــْوِت نفوَســنا. َل َمــن ُجبِــل. وخلَّ َأقــاَم َأوَّ

القانون الثالوثي

ئاســِة اإلهلّيــة. الطَّبيعــَة  وس. ذا الرِّ ــُد الثَّالــوَث الُقــدُّ ُنمجِّ
ــَد يف  ــة. والواح ــاوَي يف األزلّي ــم. املتس ــَة األقاني ث ــدة. املثلَّ الواح
ــُدَك  ْمنا نحــُن الذيــَن ُنمجِّ ــُل إليــِه صارخــن: َســلِّ الَكرامــة. وَنتوسَّ

ــان. بإي
يــاء. الواحــُد يف  ــا اإللــُه غــُر املخلــوق. املثلَّــُث الضِّ َأهيُّ
اجلوهــر. املثلَّــُث األقانيــم. الــذي ال ُيــدَرك. إرَأْف بعبيــِدَك. 
ــم. وال  ــٌه رحي ــَك إل ــا أنَّ ــزان. ب ــدائِد واألح ــَن الشَّ ــم م وَخلِّْصُه
َنْعــرُف ســيِّدًا وُمنِقــذًا ســواَك. لذلــَك هنتـِـُف إليــَك: ُكــْن لنــا راِحــًا 

ــًا. ــا رائف وبِن
ُتهــا العــذراء. والــدُة اإللــه. إكَتنََفْتنــا  املجــد... اآلن... َأيَّ
يقــاُت الكثــرة. واملســاِوُئ املخَتِلفــة. وَبســببِها ســَقْطنا يف  الضِّ
ــُل بــال فتــْوٍر ضاِرعــن: إنَّــِك وحــَدِك  اليــْأس. لكنَّنــا نتوسَّ
ــَدِك. ــي عبي ــِدم. فخلِّ ــوٌر ال َينه ــز. وس ــاٌء َحري ــالٌص. ورج خ
ــا الالهــوُت الواحــد. ذو الطَّبيعــِة غــِر املخلوقــة. َمعــِدُن  َأهيُّ
ــعاِع  ــْوِر ش ــي بن ــع. َأِضْئن ــاَء للجمي ي ــُح الضِّ ــاء. املان ــْوِر والبه النُّ

ــف. ــَع الوص ــَك املمتنِ ــاطِع. ألَرى مجاَل ــِرَك السَّ جوه
ــُن  ــا نح ــْع قلوَبن ــم. إرَف ــُث األقاني ــايل. املثلَّ ــُك املتع ــا املِل َأهيُّ
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ــًا. هبــاَء مــِدَك. الفائــَق الَبهَجــِة  عبيــَدَك إىل الَعــالء. لِنُشــاِهَد َعقلّي
ــاء. ي والضِّ

ــُث  ــد. املثلَّ ــوُر الواح ــه. النُّ ــدَء ل ــذي ال َب ــُر ال ــا اجلوه َأهيُّ
ــكاًل  ــي هي ــي. واجَعْلن ــُكْن يف قلب ــض. ُأس ــاُل امَلْح ــاء. اجل ي الضِّ
. يــا مجيــَع  لاِلهْوتـِـَك. ُمنــرًا َنقّيــًا. َفأهتـِـَف صارخــًا: باركــي الــربَّ

ــرّب. ــاِل ال أع
ئ. َأنِقــْذين  ــا الثَّالــوُث غــُر املنقِســم. الواحــُد غــُر املتجــزِّ َأهيُّ
تَِك  ــام زاليّت وآثامــي. وأِضْئنــي بأِشــعَّ ــاِف أهوائــي. وَقت مــن َأصن

اإلهلّيــة. أِلشــاِهَد هبــاَءَك. وأســبَِّحَك يــا ربَّ املجــد.
ــَك  ــذي. إلي ــي وُمنِق ــا جاب ــاء. ي ي ــُث الضِّ ــُد املثلَّ ــا الواح َأهيُّ
ــواِرِح  ــري. وكلَّ ج ــي وفِك ــُل قلب ــَوَك ُأمي ــي. وَنح ــُح بُِجملت َأْجنَ
ــَدَك مــَن  ــا عب ــًا: ســلِّمني أن نفــي وَجســدي. وَأرَضُع إليــَك هاتِف

ــاد(. ــزان )تع ــاِف األح ــِع أصن ــن مجي ــن. وِم ــاِرِب وامَلِح التَّج
نحــَوَك. وأِضْئنــا  وأفكاَرنــا  أرَفــْع عقوَلنــا  العــّي.  ــا  َأهيُّ
ــوُث  ي. الثَّال ــزِّ ــُة وامُلع ــا اآلُب والكلم ــرة. أهيُّ ــَك الطَّاه بإرشاقاتِ
ــمُس الــذي  ــاكُن يف النُّــْوِر الــذي ال ُيــرى. َويِلُّ املجــد. أهيــا الشَّ السَّ
ــا  ــَدَك يف كلِّ حــن. أهيُّ ْلنــا لِنمجِّ ابــُط النُّــور. أهِّ ال ُيدنــى منــه. الضَّ

ــم. ــُث األقاني ــد. املثلَّ ــُه الواح اإلل
ــوَن  ــَن ُيذيع ــَك. الذي ــَن ب ــِص املؤمن ــه. َخلِّ بُّ اإلل ــرَّ ــا ال َأهيُّ
ــٍة متَِّفَقــة.  أنــَك جوهــٌر واِحــد. أزيلٌّ بــال ابتــداء. ثالثــُة وجــْوٍه إهليَّ
ْلنــا ملجــِدَك اإلهلــي. بشــفاعِة والــدِة اإللــِه الطَّاهــَرِة وَطِلباهِتــا. وأهِّ
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َحر يف َصالة السَّ

نشيد جلسة املزامر
ــرة.  ــاُت الكث يق ــا الضِّ ــه. إكَتنََفْتن ــدُة اإلل ــذراء. وال ــا الع ُته َأيَّ
ــُل  ــا نتوسَّ ــْأس. لكنَّن ــَقْطنا يف الي ــببِها س ــة. وَبس ــاِوُئ املخَتِلف واملس
ــز.  ــاٌء َحري ــالٌص. ورج ــَدِك خ ــِك وح ــن: إنَّ ــْوٍر ضاِرع ــال فت ب

ــَدِك. ــي عبي ــِدم. فخلِّ ــوٌر ال َينه وس

القانون

التسبحة الرابعة
ــْوِت  ــُد يف الاله ــر. الواح ــاوي يف اجلوه ــوُث املتس ــا الثَّال َأهيُّ
ــَك فائــُق الطَّبيعــة.  ــرافيم. بــا أنَّ ــُدَك مــَع السِّ ــيادة. إِننــا ُنمجِّ والسِّ

ــٌه غــُر ُمــدَرك. ئ. مــٌد واحــٌد. وإل غــُر منقِســٍم وال ُمَتجــزِّ

التسبحة اخلامسة
ــا الالهــوُت الواحــد. ذو الطَّبيعــِة غــِر املخلوقــة. َمعــِدُن  َأهيُّ
ــعاِع  ــْوِر ش ــي بن ــع. َأِضْئن ــاَء للجمي ي ــُح الضِّ ــاء. املان ــْوِر والبه النُّ

ــف. ــَع الوص ــَك املمتنِ ــاطِع. ألَرى مجاَل ــِرَك السَّ جوه

التسبحة السادسة
ــُن  ــا نح ــْع قلوَبن ــم. إرَف ــُث األقاني ــايل. املثلَّ ــُك املتع ــا املِل َأهيُّ
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ــًا. هبــاَء مــِدَك. الفائــَق الَبهَجــِة  عبيــَدَك إىل الَعــالء. لِنُشــاِهَد َعقلّي
ــاء. ي والضِّ

التسبحة الثامنة
ئ. َأنِقــْذين  ــا الثَّالــوُث غــُر املنقِســم. الواحــُد غــُر املتجــزِّ َأهيُّ
تَِك  ــام زاليّت وآثامــي. وأِضْئنــي بأِشــعَّ ــاِف أهوائــي. وَقت مــن َأصن

اإلهلّيــة. أِلشــاِهَد هبــاَءَك. وأســبَِّحَك يــا ربَّ املجــد.

التسبحة التاسعة
ــَك  ــذي. إلي ــا جابــي وُمنِق ــاء. ي ي ــُث الضِّ ــا الواحــُد املثلَّ َأهيُّ
ــُح بُِجملتــي. وَنحــَوَك ُأميــُل قلبــي وفِكــري. وكلَّ جــواِرِح  َأْجنَ
نفــي وَجســدي. وَأرَضُع إليــَك هاتِفــًا: ســلِّمني أنــا عبــَدَك مــَن 

التَّجــاِرِب وامَلِحــن. وِمــن مجيــِع أصنــاِف األحــزان.
ــا العــّي. أرَفــْع عقوَلنــا وأفكاَرنــا نحــَوَك. وأِضْئنــا  َأهيُّ
ــوُث  ي. الثَّال ــزِّ ــُة وامُلع ــا اآلُب والكلم ــرة. أهيُّ ــَك الطَّاه بإرشاقاتِ
ــمُس  ــا الشَّ ــد. أهي ــرى. َويِلُّ املج ــذي ال ُي ــْوِر ال ــاكُن يف النُّ السَّ
ــَدَك يف كلِّ  ــا لِنمجِّ ْلن ــور. أهِّ ــُط النُّ اب ــه. الضَّ ــى من ــذي ال ُيدن ال

ــم. ــُث األقاني ــد. املثلَّ ــُه الواح ــا اإلل ــن. أهيُّ ح
ــَن ُيذيعــوَن  ــَك. الذي ــَن ب ــِص املؤمن ــه. َخلِّ بُّ اإلل ــرَّ ــا ال َأهيُّ
أنــَك جوهــٌر واِحــد. أزيلٌّ بــال ابتــداء. ثالثــُة وجــْوٍه إهليَّــٍة 
ْلنــا ملجــِدَك اإلهلــي. بشــفاعِة والــدِة اإللــِه الطَّاهــَرِة  متَِّفَقــة. وأهِّ

ــا. وَطِلباهِت
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يف صالة السحر

 األوىل
يَبــِك وحارَســِك. َدِهــَش إْذ  يــا والــدَة اإِللــه. إنَّ يوُســَف ِخطِّ
ــَر النَّــَدى عــى  شــاهَد يف َحَبِلــِك الَبُتــويلِّ مــا يفــوُق الطبيعــة. وَتذكَّ
يَقــَة غــَر امُلحرِتقــِة يف النَّــار. وَعصــا َهــاُرون امُلْفِرَعــة.  ة. والُعلَّ اجِلــزَّ
ــوالَدِة أيضــًا  ــَد ال ــُد وتبقــى بع ــذراُء َتِل ــة: الع ــاًل للكهن ــِهَد قاِئ فَش

عــذراء.

الثانية
ــَن  ــَت م ــوت. ُقم ــٍل امل ــُر قاب ــَك غ ــا َأن ــص. ب ــا امُلَخلِّ َأهيُّ
ــا.  ــيُح إهلُن ــا املس ــَك. َأهيُّ ــامَلَ مَع ــَت الع ــَك َأَقم ــم. وبقيامتِ اجلحي
ــا  ــِع َأهيُّ ــَت الِقيامــَة للجمي َة املــوت. وأعلن ــزَّ ــَك ِع تِ وســحقَت بُِقوَّ

ــَدَك. ــرِش وح ــبَّ الب ــَت امُلح ــُدَك أن ــك ُنَمجِّ ــم. فلذل حي الرَّ
ــًة بيضــاء.  إنَّ جربائيــَل نــَزَل ِمــن َأعــى األَعــايل. ُمتَِّشــحًا ُحلَّ
ــَوِة  ــَف بالنِّس ــاة. وهت ــرُة احلي ــُث صخ ــَرِة حي خ ــَن الصَّ ــا م ودن
ــأَنُكنَّ ُكلَّ  ــر. ش ــَة التأثُّ ــكاَء ورُسع ــوَح والُب ــَن النَ ــات: َدْع الباكي
ْعَن. فــإنَّ الــذي تطُلْبنـَـُه باكيــاٍت قــاَم حّقــًا. فاهتِْفــَن  حــن. وَتَشــجَّ

ــام. ــربَّ ق ــل: إنَّ ال س بالرُّ
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أناشيد املراقي

ل. القسم األوَّ
ــا  ــَت ي ــْدين أن ــي. فاعُض ــرٌة حُتاِرُبن ــواٌء كث ــباب أه ــُذ َش ُمن

وخلِّْصنــي. خُملِّــي 
ــًا.  ــَوُة مع ــُكَن اإلخ ــذَّ أن َيس ــا َأل ــَل وم ــا أمج ــة. م يف احلَقيقي

ــة. ــاِة األَبديَّ ــَربُّ باحلَي ــَد ال ــك َوَع ــي ذل فف
ــو  ــُمو وَتزُه ــِة َتْس ــٍس. وبالتَّنِقي ــا ُكلُّ نف ــُدِس حتَي ْوِح الُق ــرُّ بال

ــد. ــْوِث الواح ــًا بالثال ّي رِسِّ

القسم الثاين
خــُت بحــراَرٍة مــن أعــاق نفــي. َفلتُكــْن  إليــَك يــا ربُّ رَصَ

. ــِن إيِلَّ ــاِن ُمصِغَيَت ــاَك اإلهليَّت ُأُذَن
ــُه  ــن أن َيناَل ــُع ِم ــَو أرَف ــاَءُه. َفه ــربِّ َرج ــَع يف ال ــْن َوَض ُكلُّ َم

ر. ــدِّ ُمَك
ــَة  ــروي اخلَليق ــة. وُت ــاري النِّعم ــُر َم ــُدِس َتتفجَّ ْوِح الُق ــرُّ بال

ــا. ــا إلحياِئه ُكلَّه

القسم الثالث
ــن  ــي يشٌء ِم ــة. وال جَيَتِذْبن ــا الكلم ــَك َأهيُّ ــي إلي ــْع قلب لَِرَتِف

ــات. ــديّن إىل األرضّي ــامَلِ للت اِت الع ــذَّ مل
ِه. علينا أن ُنِحبَّ الربَّ بحراَرٍة أوفر. كا حَيِنُّ ُكلٌّ إىل ُأمِّ
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ْوِح الُقــُدِس ِغنـَـى املعرفــِة اإلهليَّــة. وامُلشــاَهَدُة واحِلكمــة.  بالــرُّ
فبـِـِه َأَعلــَن الكَلمــُة ُكلَّ تعاليــِم اآلب.

القانون

التسبحة األوىل
ــا امَلســيُح اإِللــه. لقــد ُكنــَت يف القــرب باجلََســد. ويف اجلَحيــِم  َأهيُّ
ــَك إِلــٌه يف الِفــردْوِس مــع اللِّــص. وعــى الَعــْرِش  بالنَّفــس. وبــا َأنَّ

ــا الغــُر املحــدود. وح. مالِئــًا الــُكّل. َأهيُّ مــع اآلِب والــرُّ

التسبحة الثالثة
ــا املســيح. َتْفــَرُح بــَك صارخــة: َأنــَت يــا ربُّ  إِنَّ كنيســَتَك َأهيُّ

يت وملجــإِي وثبــايت. ُقــوَّ
ــى  ــَق ع ــة. ُعلِّ ــَة احلقيقيَّ ــَة العقليَّ ــاة. الكرم ــجرَة احلي إِنَّ ش

صليــب. فَأنبــَع للجميــِع رحيقــًا إهِلّيــًا.

التسبحة الرابعة
ليــِب آالمــي. بــآالِم جســِدَك الطَّاهــِر  َأتيــَت لَتشــفَي عــى الصَّ
ــا  ــَك ي ــُد لقدَرتِ ــَك: املج ــُف إِلي ــك هنتِ ــًا. لذل ــَتُه َطوع ــذي لبس الَّ

رّب.
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التسبحة اخلامسة
وســًا. هاديــًا مــن  َأنــَت يــا ربِّ َأتيــَت إىل العــاملِ نــورًا. نــورًا ُقدُّ

ظــالم اجلهــل. الذيــن بإيــاٍن ُيســبِّحوَنَك.
َأنــَت  األرض.  إىِل  إنحــدرَت  لِتعطُّفــَك.  ربُّ  يــا  أنــَت 
ــاقطة. السَّ البــرِش  طبيعــَة  َرفعــَت  خشــبة.  عــى  بارتفاِعــَك 
ــا املســيح. َرفْعــَت عنِّــي ِعقــاَب ذنــوب. َأنــَت َأزلــَت  َأنــَت َأهيُّ

ؤوف. ــا الــرَّ َأوجــاَع املــْوِت بقيامتـِـَك اإِلهليَّــة. َأهيُّ

التسبحة السادسة
جــس.  ــياطِن الرَّ ــرْت ِمــن دِم الشَّ إِنَّ الكنيســة. وقــد تطهَّ
ــُح  ــَك َأذب ــَك: ل ــُف إِلي ــا. هتتِ ــًة بن ــَك رأف ــن جنبِ ــاِئِل ِم ِم السَّ ــدَّ بال

ــا رّب. ــبيِح ي ــْوِت التَّس بَص

التسبحة السابعة
ــاًل  ــًا حاِم ــدا حّق ــا. ب ــوَع قيامتِن ــرَبَك ينب ــيح. إِنَّ ق ــا املس َأهيُّ
ــي. ــْدِر َملك ــن كلِّ ِخ ــنى ِم ــرَدوس. وَأس ــَن الِف ــى م ــاة. وَأهب احلي
س. فبــِك. يــا  ــالُم عليــِك يــا َمســِكَن العــيِّ اإِلهلــيَّ املقــدَّ السَّ
ارخــن: مباَركــٌة أنــِت يف النِّســاء.  والــدَة اإِللــه. ُأعطــَي الفــرُح للصَّ

هــُة عــن كلِّ َعيــب. ــيِّدُة املنزَّ ُتهــا السَّ َأيَّ
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ة قطع مزامر الباكريَّ

لــَب وامَلــوت. وقــاَم مــن بــِن األمــوات.  يــا َمــِن احَتَمــَل الصَّ
ــا الــربُّ القديــر. ــُد قيامَتــَك َأهيُّ ُنمجِّ

مــَن اللَّعنــِة القديمــة.  ْرَتنــا  امَلســيح. بصليبِــَك حرَّ ــا  َأهيُّ
ــأَت  ــَك َم ــا. وبقيامتِ ــيطاَن امُلســَتبِدَّ بطبيعتِن ــرَت الشَّ ــَك َقَه وبمْوتِ
ــِن  ــن ب ــاَم م ــن ق ــا َم ــَك: ي ــُف إلي ــَك هنتِ ــًا. فلذل ــُكلَّ َفَرح ال

األمــوات. يــا ربُّ املجــُد لــَك.
ــا  ن ــك. وَنجِّ ــا إىل حقِّ ــَك اهِدن ــص. بصليبِ ــيُح امُلخلِّ ــا املس َأهيُّ
ــا النَّاِهــُض مــن بــِن األمــَوات. ُأْمــُدْد  مــن فِخــاِخ الَعــُدّو. ويــا أهيُّ
يســيَك  ــاِقطَن يف اخلطيئــة. بشــفاعِة قدِّ ســاعَدَك وَأهِنضنــا نحــُن السَّ

ــا الــربُّ املحــبُّ الَبــرَش. َأهيُّ
َتنَفِصــل  ومل  األَْرِض  إىل  واَفيــَت  الوحيــد.  اهللِ  كلمــَة  يــا 
ــَت  ــانًا ولبْث ــرش إنس ــَك للب ــرًا ملَِحبَّت ــة. صاِئ ــاِن األبويَّ ــِن األحض ع
هــًا عــن األمَلِ  ــا ُمنزَّ ــَب واملــوَت باجلســد. ي ل ــَت الصَّ ــًا. واحتَمل إهِل
ــرِش  ــَس الب ــَت جن ــوات. وَمنح ــِن األم ــن ب ــَت م ــِه. وُقم بالهْوتِ

ــر. ــى كلِّ يشٍء قدي ــَدَك ع ــَك وح ــا أنَّ ــود. ب اخلُل
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اإلثنَني

ــي  ــِك. َهُلمِّ ــُة بجمَلتِ ــُة املدنَّس ــُس التعيس ــا النف ُته ــي َأيَّ َهُلّم
ــُت. واســتعطفي  ة: لقــد خطئ اســُجدي هللِ صارخــًة بدمــوٍع حــارَّ
ــرُذْل  ــم: ال ت مي ــَن الصَّ ــِه م ــي إلي ــل. وارصخ ــَل األَج ــاَن قب يَّ الدَّ
ــربُّ  ــا ال ــي. أهيُّ ــحاِق قلب ــِن انس ــِض ع ــي. وال ُتْغ ــا إهل ــرايت ي َزَف

ــان. ــُر احلن الواف
يــر. ال َينََفــكُّ ُيغِرينــي ليــَل هنــار. وهــو جَيِْذُبني  إِنَّ العــدوَّ الرشِّ
ــالح. َأنِقــْذين  إىل َمهــاوي الــرشِّ واهلــالك. فيــا يســوُع الفائــُق الصَّ
َعــة.  ة. وخلِّْصنــي مــَن العذابــاِت امُلَتنوِّ ِمــن َجــْوِرِه ومــن كلِّ ِشــدَّ

بــا أنــَك صالــٌح وحــدَك.
مــوِع صــكَّ زاليت. وأســرتضَيَك  عَزمــُت يــا رّب. أن َأحمــَو بالدُّ
ــي.  ــاِرُب نف ــَتْغوينِي وحُي ــدوَّ َيس ــنَّ الع ــايت. لك ــَي حي ــِة باق بالتَّوب

فخلِّْصنــي يــا رّب. قبــَل أن أهِلــَك إىل األبــد.
مــْن تَتقاَذُفــُه العواصــف. فيلجــُأ إىل هــذا املينــاِء وال يُلــص؟ 
ــكلِّ  ــِدَع ال ــا ُمب ــرَبأ؟ في ــفى وال ي ــذا املستش ــُؤمُّ ه ــوٍع ي أم أيُّ موج

وطبيــَب املــرىض. خلِّْصنــي يــا رّب. قبــَل َأن َأهِلــَك إىل األبــد.
ــا  ُته ــِك َأيَّ ــالُم علي ــور. السَّ ــحابَة النُّ ــا س ــِك ي ــالُم علي السَّ
ــِك  ــالُم علي ــّن. السَّ َة امَل ــا جــرَّ ــِك ي ــالُم علي ــاءة. السَّ ــارُة الُوضَّ املن
ــُة غــُر املحرتقــة.  يَق ُتهــا العلَّ ــِك َأيَّ ــالُم علي ــا عصــا هــارون. السَّ ي
ــرش.  ــا الع ُته ــِك َأيَّ ــالُم علي ــاح. السَّ ــا املِصب ُته ــِك َأيَّ ــالُم علي السَّ
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ــا  ُته ــِك َأيَّ ــالُم علي ــدس. السَّ ــُل املق ــا اجلب ُته ــِك َأيَّ ــالُم علي السَّ
ــالُم عليــِك  ُتهــا املائــدُة املقدســة. السَّ ــالُم عليــِك َأيَّ الفــردوس. السَّ

ــع. ــاَء اجلمي ــا رج ــِك ي ــالُم علي ّي. السَّ ــرِّ ــاُب ال ــا الب ُته َأيَّ
َدْت كلَّ العمــر  ليلــة. التــي بــدَّ يــا رّب. تعّهــْد نفــَي الذَّ
ــي. ــًا وخلِّْصن ــا أيض ــي أن ــة. إقَبْلن ــَت اخلاطئ ــا قبِل ــا. وك باخلطاي
ــُر يف ُعمــِق رشوري. وأنــا ســائٌر يف بحــِر احليــاِة احلــارِضة.  ُأفكِّ
انــًا. فــَأرصُخ إليــَك رُصاَخ بطــرس: خلِّْصني  غــَر متَِّخــٍذ العقــَل ُربَّ

ــا املســيُح اإللــه. خلِّْصنــي ألنــَك حمــبُّ البرش. َأهيُّ
ــوَت  عــنَّ معــًا إىل خــْدِر املســيح. ولنَْســَمعنَّ مجيعــًا الصَّ لِنُْرِ
ــاوي.  ــي املجــِد السَّ ــا حمبِّ ــاًل: ي ــِه قائ ــا نفِس ــوط. صــوَت إهِلن املغب
باإليــاِن  َأْوِقــُدوا  تعاَلــوا  احلكيــات.  العــذراى  املشــاركَن 

مصابيَحُكــم.
َق امُلْقَتِدريــَن املَثلَّثـِـي احِلــراب.  يــا َمــن ُولــَد مــن الَبتــول. وَغــرَّ
ـِة الالََّهــَوى.  َق انِقَســاَم نفــي املثلَّــث. يف جُلَـّ َأســَأُلَك َأن ُتَغــرِّ
حتــى َأْشــُدَو َلــَك بإِماَتــة جســدي. كــا عــى إِيقــاِع طبــٍل. َنشــيَد 

ــار. االنتص
ــدى  ــوَن ل ــرة. ماثل ــوٌل طاه ــم عق ــا أنُك ــد. ب ــي املج ــا كاِم ي
ــا املالئكــة. أنروا  ِل العظيــم. ومتلُئــوَن ملعانــًا إهلّيــًا. أهيُّ العقــِل األوَّ

ــِة كلِّ يشء. ــم للكلمــِة علَّ بشــعاٍع منكــم. املرنِّ
ــْوِق  يــا رؤســاَء املالئكــِة األماِجد. إنُكــم تندفعــوَن إىل اهللِ بالشَّ
الكامــل. وتتشــبَّهوَن دائــًا باجلــاالِت اإلهليَّــة. وتتحلَّقــوَن يف 
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ــق. ــِر للخال ــيَد الظَّف ــة. مرنِّمــَن نش ــاٍت مؤتلف جلس
ــِت الكلمــَة الــذي ُيســبُِّحُه جنــوُد  يــا مــن هــي وحَدهــا. َحَل
ــالَم  ــا ظ ــدي عنه ــي. وأْبِع ــي نف ــاع. أضيئ ــال انقط ــِة ب املالئك

ــروح. ــِة ال ــا بمعِرَف اه ــرًة إيَّ ــة. من ــكاِر الرديَئ األف
ــْن َيســُمو  ــا َم ــَك. ي ــَدْرَت مــَن العــالِء إىِل األََرض بإراَدت إِنَح
ــَن اجلحيــم  ــَة ِم ــرِش الَوضيَع ــَة الب ــَت طبيَع ــة. وَرَفْع عــى كلِّ رئاَس

ــا رّب. ــواَك ي وٌس ِس ــدُّ ــَس ق ــْفَى. إِذ لي السُّ
ــا املســيُح اإللــه. غشــَيْتني ُظلمــُة األهــَواِء يف ليــل احليــاة.  َأهيُّ
ــي  ــة. لك ِة التَّوب ــعَّ ــْرين بأش ــب. أنِ ــذي ال َيغي ــوُر ال ــَك الن ــا َأن وب

ــا حمــبَّ البــرش. ــَدَك ي ُأمِّ
ــا املســيُح املخلِّــص. إجعــْل نصِيبــي مــع املختاريــَن ال مــع  َأهيُّ
ْمــوِع واإلحســان. ألُمِّــَدَك دائــًا كــا جيــب. نــي بالدُّ اّلــن. ونقِّ الضَّ

يــا رؤســاَء املالئكــِة اإلهليِّــن. إنَُّكــم لِِشــّدِة ُحبُِّكــم هلل. َتنَدفِعوَن 
ــبِّحَن  ــُه. مس ــِه وخَتُدُمون ــوَن َلدي ــوراِت األول. ومَتُْثل ــوِع املأث إىل َينب

بأصــَواٍت ال تصُمــت. جوهــرًا واحــدًا يف الالُهــوِت األزيّل.
ــْرِش  ــى َع ــِد ع ــَس يف املج ــمى. اجلال ــَه األس ــوَع اإلل إِنَّ يس
الالَّهــوت. قــد َأْقَبــَل عــى َغامــٍة خفيَفــة. وخلَّــَص َبيــِدِه الطَّاِهرة. 

ــا املســيح. ــَك َأهيُّ ارخــَن إليــِه: املجــُد لقْدَرتِ الصَّ
يــا حمــبَّ البــرش. ســقطُت بــن أيــدي لُصــْوٍص أثَمــة. 
ــا املســيح. ســاكبًا عــيَّ مخــَر التْوبــِة  أْثَخنُــوين ِجراحــًا. فاشــِفني أهيُّ

ــالص. ــَة اخل ــني ُحلَّ ــا. وألبِْس وزيَته
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ِشــُد  الــروح. فَتسرَتْ َتنقــاُد لبــواِدِر  الُعْلِوّيــة.  اِت  القــوَّ إِنَّ 
ــائَد  ــة. حمافِظــًة عــى نظاِمهــا بــال َخَلــل. وَتعبــُد السَّ بأنــواِرِه اإلهليَّ

ــد. ــوَت الواح ــِع والاله ــى اجلمي ع
ــد. اآلَن  ــوم. اآلَن َأمَتجَّ ــّي: اآلَن َأق ــاِن النَّبِ ــربُّ بلس ــاَل ال ق
ــا إىِل  اه ــًا إيَّ ــاِقطة. رافِع ــَة السَّ ــْوِل البرَشيَّ ــَن البت ــذًا ِم ــع. ُمتَِّخ َأرَتِف

ــب. ــويت الَعَجي ــْوِر الُه ُن
ــُدَك  ــة. كنيســَتَك التــي مُتجِّ ُأحــُرِس اآلن بُمَعْســَكراٍت مالئكيَّ
ــكٍل ال  ــذراَء بش ــن ع ــَد م ــن ُولِ ــا َم ــرأي. ي ــِة ال ــَواٍت قويم بأص

ــاد. ــن الفس ــرَش م ــَص الب . وخلَّ ــرَّ ُيف
قْتنــي عاِصفــُة َخطايــاَي  َهَبْطــُت إىِل َأغــَواِر الَبحــر. وَغرَّ

ــي. ــا إهِل ــايت. ي ــاِد َحي ــَن الفس ــِرْج ِم ــْن َأْخ ــرة. لك الكث
ــا وال  ــٌل باخلطاي ــري ُمْثَق ــٌت وال أدري. وضم ــا َأهلل. إيِن َمي ي

ــة. ــُك إىل النِّهاَي ــي أِهل ــا جابِ أعــي. فــال َتَدْعنِــي ي
أنــروا وأهبُجــوا الذيــن ُينِشــُدوَن لكــم عــن إيــان. يــا جنــوَد 
ــاِن  ــاطِع ملع ــًا بس ــَن َجلّي ــيِّد. وامُلَتمتِِّع ــوَل السَّ ــَن ح ــِة املاثل املالئك

ــِه. تِ ــْوِر وِعلَّ ــُرِ النُّ ُعنْ
ــا املســيح. لكــي أبكــَي عــى رشوري  إِمنَْحنـِـي وابـِـَل دُمــْوع أهيُّ
ــص. بــأن أهِلــك. أنــا الــذي فــاَق  بــكاًء ُمــّرًا. وال تســمْح. يــا خملِّ

ذيَلــة. اجلميــَع بالرَّ
إِذا كان املالئكــُة العقليُّــوَن شــهودًا عــى أعالِنــا. فلنَْعَمــْل عى 

العيــِش بطهــاَرٍة صارخــن: مبــارٌك أنــَت يــا إلــَه آبائنــا.
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ــل؟ وملــاذا َنغــَرُق يف النَّــوم؟  هــوذا وقــُت التوبــة. فلــاذا نَؤجِّ
ــا  ــاِن ك ــِت اإلحس ــا بزي ــْن مصابيَحنَ ــواين. ولنَُزيِّ ــن التَّ ــْع ع فلنُْقِل

ــن. ــَواِب نائح ــارَج األب ــى خ ــال نبَق ــب. لئ كت
ْوِر التــي  ُ يــا نفــس. مــا داَم وقــٌت للتَّوبــة. فعــودي عــن الــرشُّ
فعِلتهــا عــن معرفــٍة أو عــن جهــل. واهتِفــي إىل العــامِلِ بــكلِّ يشء: 

خطِئــُت يــا ســيِّد. فاغِفــْر يل وال َتْرُذْلنــي أنــا غــَر املســتحّق.
ــا املالئكــة. الذيــن ُيســبِّحوَن العْقــَل الَوالــَد لالبــِن والباثـِـَق  َأهيُّ
ــِة  ــوَدِة اإلهليَّ ــاُت اجل ــا ِهب ــَل إلين ــوا اآلن. يف أن تِص وح. إِهَتمُّ ــرُّ لل

بغــزاَرة.
ــا  ــُئ َأهيُّ ــَك ألتج ــة. وإلي ــَك النَّاطِق ــن رعيَّت ــروٌف م ــي خ إِنن

ــي. ــمَّ وخلِّْصن ــالَّ الّلُه ــا الضَّ ــْديِن أن ــح. فانُش ال ــي الصَّ اع الرَّ
ــا  ــٌس بخطاي ــإين مدنَّ ــص. ف ــا املخلِّ ــي َأهيُّ ــْلنِي بدموع إِغس
ــي. ــمَّ فارَحن ــُت الّلُه ــًا: خطئ ــَك صارخ ــو ل ــك أجث ــرة. ولذل كث

الّثاَلثاء

املســيح.  وراَء  ــعي  السَّ يف  الكنعانيَّــَة  نافــي  نفــي.  يــا 
ــا  ــاٌة هب ــَس يل فت ــيد. لي ــا الس ــي َأهيُّ ــل. إِرحن ــي بتواُص وارُصخ
د. فأســألَك أن َتطــرَد َلظــاُه. وُتزيــَل  شــيطان. بــل يل جســٌد متمــرِّ
ــْت  عــاِت التــي حبَِل ــُه بَخشــَيتَِك. بترُّ ــة. ومُتِيَت ب ــِه غــَر املرتَّ َنزواتِ
ــيُح  ــا املس ــيَك. َأهيُّ يس ــِع قدِّ ــفاعِة مجي ــرًا. وبش ــاًل طاه ــَك حَب ب

ــة. ح ــُر الرَّ ــُن الكث املحس
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ــن  ــوى الذي ــَل نين ــِذَر َأه ــان. لُين ــْلت يون ــيح. َأْرَس ــا املس َأهيُّ
لــوا بتوبتِِهــم غضَبــَك إىل رأفــة. ونَجــْوا  خطِئــوا إليــَك قديــًا. فحوَّ
ــَك  ــًا عوَن ــْل إيلَّ أيض ــرش. أرس ــبَّ الب ــا حُم ــد. في ــخِط امُلبي ــَن السُّ م
ــدَي  ــَى. وَأهت ــي ال حُتْ ــقطايت الت ــن س ــَع ع ــي َأْرج ــز. لك العزي
ــَك ِمــن  ــَد بمــرارة. ألنجــَو برحتِ اِط التَّوبــة. وأبكــَي وأتنهَّ إىل رِصَ

ــرة. زاليت الكث
مــْوِع صــكَّ زاليت. وأســرتضَيَك  عَزمــُت يــا رّب. أن َأحمــَو بالدُّ
ــي.  ــاِرُب نف ــَتْغوينِي وحُي ــدوَّ َيس ــنَّ الع ــايت. لك ــَي حي ــِة باق بالتَّوب

فخلِّْصنــي يــا رّب. قبــَل أن أهِلــَك إىل األبــد.
َس فيــَك يــا  ــُر يف جُلَّــِة زاليت الكثــرة. فــال أجــُر أن َأتفــرَّ ُأفكِّ

رّب. أو أطلــَب غفراَنــَك. فَأعطِنــي ندامــًة للتَّوبــِة وخلِّصنــي.
بَضبــاِب األهــواِء  َأظلــَم  الشــقيَّة. قــد  نفــَي  إِنَّ عقــَل 
ــُل إىل فكــِر ندامــة. فــارأْف ب َأيضــًا أنا  اِت احليــاة. فــال َيتوصَّ وملــذَّ
التَّعيــس. وامنَْحنــي فكــَر ندامــة. ألرَصَخ أنــا أيضــًا قبــَل املــات. 
ــَس غــَر املســتحق.  ــَدَك اليائ ــا عب ــا رّب: خلِّصنــي أن َك ي ــوِّ إىل حن

ــي. ــيُح خملِّ ــا املس َأهيُّ
ــة.  ــادَي بالتَّوب ــرَّ امُلن ــداَن املوق ــر. املعم ــَة القف ــَة امُلحبَّ إِنَّ الَيام
ــع  ــن مجي ــَي ع ــَد لُيحاِم ــد ُولِ ــس. ق ــيَح املتأن ــَن املس ــذي َأعل ال
ــا  اخلطــأة. وُيعــَن دومــًا الذيــَن َتتَقاذُفُهــُم العواصــف. فبَطلَباتـِـه َأهيُّ

ــَك. ــْص عامَل ــيح. خلِّ املس
ــم.  ــَط الُعق ــِدَك ُرُب ــًا بمْول ــَت قدي ــد َحَلْل ــوط. لق ــا املغب َأهيُّ
ــَك نفــَي العقيمــَة بســبِب األهــواء. إىل  َل بَِطلباتِ فَأســأُلَك أن حُتــوِّ
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ــل. ــَرٍة بالفضائ ــٍة مثم كرم
ــوَم  ة. غي َ ــرِّ ــاَطتِِك الن ِدي بَوس ــدِّ ــرة. ب ــحابُة املن ــا السَّ ُته َأيَّ
ــْوِر الــذي  َة النُّ ــَدة. لكــي ُأبــَر َأِشــعَّ نفــي الكثــرَة الكثيفــَة امُلَتلبِّ

ــُرب. ــذي ال َيْغ ــْوِر ال ــى النُّ ــه ع ــَل بِ ــِك. فأحُص أرشَق من
ــْي  ــح. لك ي ــَق الرِّ ــِد وخالِ ْع ــَع الرَّ ــا صانِ ــا رّب. ي ــي ي َثبِّْتن
وَس ِمْثَلــَك يــا  ــُه ال قــدُّ ُأَســبَِّحَك بإِخــالٍص. وَأْعَمــَل إِراَدَتــَك. ألَنَّ

ــا. إهِلَن
ــاِن  ــا ُمْظِلمت . فإهنَّ ــيَّ ــْر عينَ ــان. َأنِ ــوَن الُعمي ــاَر عي ــن أن ــا م ي

ــَك. ــَة إىل أحكاِم ــَراِن البتَّ ــاة. وال تنظ ــامِّ احلي ــذاِت وبَمه باللَّ
ْوِر التــي صنعتِها.  هــوذا املوســم. فاهنــي يــا نفــُس مــن الــرشُّ
واســتِغيثي بســيِِّدِك وفاديــِك خاِشــَعًة قائلــة: إِفتــْح يل َأهيــا املســيُح 

أبــواَب التَّوبــة.
ْدين  ــا الوســيُط بــَن العهَديــِن القديــِم واجلديــد. جــدِّ َأهيُّ

ــابق. وقــد َســَحَقني امُلِضــلُّ بمكاِيــِدِه. ــا السَّ بشــفاَعتَِك َأهيُّ
يــا رّب. َأرِشْق عــيَّ نــوَر وصاَيــاَك. ألَنَّ ُرْوِحــي َتْبَتكــُر إِليــَك 
ــَك  ــا َمِل . وإِليــَك َألَتجــُئ ي ــَت إهِلــي القريــُب إيِلَّ ــا املســيح. فَأْن َأهيُّ

ــالم. السَّ
ــنيعًا.  ــقوطًا ش ــقطُت ُس ــة. فس ــَواِس احليَّ ــي بَوس ــَع قلب ترفَّ
ــَرِة  ــي بكث ــمن. وخلِّصن ــوَض امُلهشَّ ــا هُن ــوع. ي ــا يس ــْلني ي فانتِش

ــَك. رحتِ
ــَك  ُخ إِلي ــي َأرْصُ ــاة. لكنِّ ــِر احلي ــِق َبْح ــُت بَأعــايل إىِل ُعْم َهَبْط
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ِمــَن احلـُـْوِت ِمْثــَل يونــان. صاِرخــًا: ُأْنُشــْلني ِمــن جُلَّــِة رشوري. يــا 
ــُه. ابــَن اهللِ وكِلمَت

الــح؟  ــا اإللــُه الصَّ كيــَف ســقطُت؟ كيــَف ابتعــدُت عنــَك أهيُّ
ــة.  هيب ــِة الرَّ ــَك املحكم ــن تل ــْوِف م ــعوُر اخلَ ــُذين ش ــَف ال يأُخ كي

ــا خالِقــي ارأْف ب. ــا مدعــوٌّ ألن ُأقــاىَض فيهــا؟ في التــي أن
يــا ســابَق املخلِّــص. أنــا التِّينــُة غــُر املثمــرة. فأخشــى الَقْطــع. 

فبَوســاَطتَِك َأصِلْحنــي واجعْلنــي مثِمــرًا. حتــى ُأغبَِّطَك.
إيِنِّ ملْ َأثُبــْت يف خْوفـِـَك. وال اســتمعُت إىل وصايــاَك. وملْ أعمْل 
قــطُّ بمشــيئتَِك. فــاذا يكــوُن ِمــن أمــري أنــا التَّاِعــس؟ ولكــن بــا 

ليــَل وال َتْطِرْحنــي. أنــَك حمــبُّ للبــرش. حتنَّــْن عــيَّ أنــا الذَّ
احلــات. إيِن أســَتِغيُت بــَك طالبــًا َأن َتســَتْأِصَل  يــا فــالََّح الصَّ
ــاِئَكة. وأن  ــكاَر الش ــَيتَِك. األف ــِل َخْش ــقيَّة. بِمنَج ــَي الشَّ ــن نف م

ــة. ــذاِر التَّوب ــالِص بِب ــنُبَل اخل ــَت ُس ــي ألن ُأنبِ َلن تَؤهِّ
ذيَلــة.  تســلََّط عــيَّ نــوُم التَّــواين. وأْظَلْمــُت بَدجْيُــْوِر الرَّ
ة. وامنَْحنــي أن أْســُلَك بَِفْخــٍر يف ُنــْوِر  َ فَأْصِلَحنــي بشــفاعتَِك النــرِّ

ــار. ــِح النَّه ــلوكي يف َوَض ــل. كُس الفضائ
ــنَّ مَصابيَحُهــنَّ  ي. واحلكيــاُت ُيزيِّ ِّ هــا قــد ُفتِــَح اخِلــْدُر الــرِّ
ــي  ــا نف ــِك ي ــي عن ــات. فَأق ــُه َفِرح ــل. وَيدُخْلنَ ــِت الفضائ بزي

ــًة ِمصباَحــِك. ــواين. لَتدُخــي مــع املســيِح حامل ــوَم التَّ ن
ــٍن  ــة. ُمنح ــي كاخلاطئ ُر أنن ــوَّ ــص. أتص ــُة املخلِّ ــا الكلم َأهيُّ
ــأِة  ــن ح ــْلني م ــوع. فاغِس م ــُلُها بالدُّ ــَك أغِس ــَد قدمي ــِر عن بالفك
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ــَك  ــبَِّح حتنُّنَ ــى ُأس ــِك. حت ــِك خلِّص ــَك: إياُن دًا قول ــَردِّ ــي ُم أهَوائ
ــُه. ــاَس ل ــذي ال قي ال

يت وتســبَِحتي مهــا أنــَت أهيــا املســيُح الــرّب. فابتِهــْل إليــِه.  ُقــوَّ
ــْوراِت  ــواء. وكلِّ َث ــى األه ــي ع َين ــوط. أن ُيَقوِّ ــابُق املغب ــا السَّ أهي
العــُدوِّ الفتَّــاك. ألعمــَل بإراَدتِــِه اإلهليَّــة. حتــى إذا توفَّقــُت 

ــبُِّحَك. ُأس
ــَة  بَّ ــا حُمِ ــالح. ي ــبَّ الصَّ ــَه املح ــْدِت اإلل ــه. ول ــدَة اإلل ــا وال ي
َي قلبــي  َينــي مــن كلِّ رذيَلــة. وُيقــوِّ ــالح. فاطُلبــي إليــِه أن ُينَجِّ الصَّ
ة. وهكــذا ُأســبُِّحِك يــا  اِت اجلســديَّ بِعشــقِه اإلهلــّي. فَأْمُقــَت امللــذَّ

جديــرًة بــكلِّ تســبيح.

األْربَعاء

فتنــي  خَلْقَتنِــي أوالً مــَن األرض. يــا حمــبَّ البــرش. ورشَّ
ــجرة.  ــَك. ومنحَتنــي نعيــَم الفــردوس. وملــا ُأْغِويــُت بالشَّ بصوَرتِ
وســقْطُت يف الفســاد. ُعــدَت فَأهنضَتنــي بتأنســَك وصلبــَك. 
ــا  ــم. َأهيُّ ــَك العظي ــا. وتناُزلِ ــاَس هل ــي ال قي ــَك الت ــِب رحتِ بحس

ــوت. ــِن امل ُه ع ــزَّ املن
ــا. أيت إىل  ــاَس هل ــي ال قي ــِه الت ــل رأفتِ . ألج ــي وربِّ إِنَّ خالق
األرض. مــن غــر أن ُيفــاِرَق اآلَب الوالــد. وبــا أنــُه صالــح. أخى 
ــَل  ــى. واحتم ــا ارت ــد. ك ــورَة عب ــذراِء ص ــَن الع ــذًا م ــُه متَِّخ ذاَت
ــوَت  ــاَد امل ــوت. وأب ــن امل ُه ع ــزَّ ــو املن ــد. وه َ باجلس ــأملَّ ــَب وت ل الصَّ

ــان. ــَص اإلنس وخلَّ
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رَت  ــا ُســمِّ إفتديَتنــا ِمــن لعنــِة النَّامــوس. بَدِمــَك الكريــم. وملَّ
ــا  ــود. في ــرِش اخلل ــَت للب ــة. أنبع ــَت باحلرب ــب. وُطِعن لي ــى الصَّ ع

ــَك. ــا املجــُد ل خملَِّصن
ــه.  ــيُح اإلل ــا املس ــًا. َأهيُّ ــِب طوع لي ــى الصَّ ــَع ع ــن ُرفِ ــا م ي
ــَك  ْح بقدَرتِ ــِب باســمك. فــرِّ إمنــْح رأفتــَك لشــعبَك اجلديــِد امُللقَّ
عبيــَدَك املؤمنــن. مانحــًا إياهــم الغلبــَة عــى حماربيهــم. لتكــْن هلــم 

ــًا. ــرًا ثابت ــالم. ون ــالَح س ــَك س نرُت
ــداء.  ــَتْعبَد لأع ــَل أن ُنس ــا. قب ــيُح إهلُن ــا املس ــًا َأهيُّ ــادْر رسيع ب
ــا.  ــَك حماربين ــِد بصليب ــا. إِْه دوَننَ ــَك ويتهدَّ ــوَن علي ف ــَن جُيدِّ الذي
ــَدِة  ــفاعِة وال ــدة. بش ــي العقي ــاَن القويِم ــوى إي ــا َأق ــوا م ولَيْعِرُف

ــَدَك. ــرِش وح ــبُّ الب ــا املح ــه. َأهيُّ اإلل
ســقطُت يف الفــردْوِس ســقوطًا هائــاًل: بمشــوَرِة قاتـِـِل البــرش. 
ــا املســيح. شــافيًا إّياَي بالعــْوِد من  لكنــَك َأهنضَتنــي يف اجلُْلُجَلــِة َأهيُّ
ــي  ــا. ومنحَتنِ ــي بخديعتَِه ــي أماَتْتنِ ــَة الت ــاًل احليَّ ــود. وقاتِ ــِة الع َلعن

احليــاَة اإلهليَّــة. فاملجــُد لصلبِــَك اإلهلــيِّ يــا رّب.
ــاَء شــهدائَك.  ــَة دم ــه. إِن كنيســَتَك امُلتْربِل ــا املســيُح اإلل َأهيُّ
الذيــن يف كلِّ العــامل. مثــَل َبــزٍّ وُأرُجــَوان. هَتتـِـُف إليَك بواســَطتِهم: 
ــالم. ولنفْوِســنَا  أرِســْل رأفَتــَك عــى شــعبَِك. وهــْب لرعيِّتِــَك السَّ

عظيــَم الرحــة.
ــذي  ــَت ال ــب. أن لي ــى الصَّ ــَك ع ــْطَت راحَتي ــوع. بس ــا يس ي
ــَم التــي كانــت بعيــدًة  ــَت بصالحــَك األُم ــاء. فاحتَضنْ بســَط السَّ

ــَك. عن
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ــا املســيح. َتْفــَرُح بــَك صارخــة: َأنــَت يــا ربُّ  إِنَّ كنيســَتَك َأهيُّ
يت وملجــإِي وثبــايت. ُقــوَّ

ملَّــا رَأْتــَك الكنيســُة مرفوعــًا عــى صليــب. يــا شــمَس العدل. 
: املجــُد لُقْدَرتَِك يــا رّب. َنظَّمــْت ُصفوَفهــا هاتفــًة بحــقٍّ

وســًا. هاديــًا مــن  َأنــَت يــا ربِّ َأتيــَت إىل العــاملِ نــورًا. نــورًا ُقدُّ
ظــالم اجلهــل. الــذي بإيــاٍن ُيســبِّحوَنَك.

انقــَة بصقيــِع الكوارث.  مــي نفــَي الدَّ ة. حرِّ بشــفاعتِِك احلــارَّ
فتصحــَو بــِدْفِء حمبــِة اخلالــِق اإلهليَّــة. يــا والــدَة اإللــِه الربيئــَة مــن 

كلِّ َعْيــب.
ــا مــن هــو أرفــُع مــن كلِّ كرامــة. لكــي  ــَة ي ــَت اإلهان إِحَتمْل
ــَك  ــة. وخُتلَِّصنــي بصليب ــًة فظيَع ــا امُلهــاَن إهان ــَد إيلَّ الكرامــَة أن ُتعي

يــا حمــبَّ البــرش.
ليــِب ُعريانًا.  ُه وحــَدُه عــن املــْوت. ُرفِْعــَت عــى الصَّ ــا املنــزُّ َأهيُّ
ى  يــا مــن كســا الســاَء بالغيــوم. وكَســْوَت ِخْزيــًا أبدّيــًا الــذي عــرَّ

َلن. ــِن األوَّ ي اجلدِّ
رات. وعــن قلبــي القســاوَة  َأبِعــدي عــن نفــي التَّصــوُّ
ُتهــا الفتــاة. اجلبــُل اإلهلــيُّ الــذي ُقطِــَع منــُه حجــٌر بــال  ــة. َأيَّ احلَجِريَّ

ــياطن. ــَد الشَّ ــحَق ُعُم ــٍد. فس ي
ــي  ة. واجعلين ــديَّ ــواليت اجلس ــي معق ــي عنِّ ــاة. َأق ــا الفت ُته َأيَّ
ــا  ــه. َأن ــدَة اإِلل ــا وال ــِل ي ــي بالفضائ نين ــي. وزيِّ ــًا بُجملت روحانّي

ــذات. ــِة اللَّ ــُر بقباح ي ــدوُّ الرشِّ َدين الع ــوَّ ــذي س ال
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ل. مّلــا  ــكُّ املكتــوُب عــى آدَم اجلـَـدِّ األوَّ َق الصَّ ــيِّد. ُمــزِّ ــا السَّ َأهيُّ
َســِت اخلليقــُة كلُّهــا.  ُطِعــَن جنُبــَك اإلهلــّي. وبَقَطــراِت دمــَك تقدَّ
ــَع  ــا مجي ــكر: باركــي الــربَّ ي ــداوُم اهلتــاَف بأصــَواِت الشُّ وهــي ُت

أعــاِل الــرّب.
ــواِء يف  ــركاِت األَه ــي ح ئ ــاوة. هدِّ ــُة النَّق ــيِّدُة الكامل ــا السَّ ته َأيُّ
ــواين  ــْوِم التَّ ــن َن ــي م ــام. وأهنِضين ــي ال َتن ــفاعتِِك الت ــي. بش ِذهن
ألَشــُدَو بنفــٍس يِقَظــة. هاتفــًا: باركــي الــربَّ يــا مجيــَع أعــاِل الرّب.
ــن  ــَع ِم ــٍد. ُقطِ ــْوِع بي ــَر املقط ــَر غ ــول. إن احلج ــا البت ُته َأيَّ
ــة. وهــو املســيُح الــذي ضــمَّ  ــِك غــِر املنحــوت. ُركــَن زاوي حَبِل

ــن. ــِه ُمْبَتِهِج ــدَة اإلل ــا وال ــِك ي ــذا ُنَعظُِّم ــة. هل َق ــَع املتفرِّ الطبائ
ــَك  ــَم علي ــَف َحَك اه. كي ــة. أوَّ ــَع الرشيع ــوعي واض ــا يس ي
ــم.  مجهــوُر األثمــة. باملــْوِت عــى خشــَبة. أنــَت حيــاَة اجلميــِع ورهبَّ

. ــَأملُّ ــرِش عــدَم الت ــَع الب ــِه مجي ــَح بآالم ــذي من ال
ــِك.  ــِة ابن ــوَد رشوري بحْرب ــي قي ــذراء. قطِّع ــا األُمُّ الع ُته َأيَّ
ــا  ــر. وَأوثِقيه ــى اخلط ــِة ع ــة. املرِشَف ــي التعيس ــوَد نف ــيِّ قي وُح

ــا. ــِة إهِِلن بمحب
ة. إىل  دمــاِت املضــادَّ َأخِرجــي قلبــَي الــذي ضــاَق بأنــواِع الصَّ
ــاوات.  ــن السَّ ــُب ِم ــي أرح ــن ه ــا م ــة. ي ــكينِة اإلهلّي ــاِب السَّ ِرح

ــق. يِّ ينــي عــى الســِر دائــًا يف الطَّريــِق الضَّ وقوِّ
لَيُكــْن لنــا صليُبــَك ِحصنــًا يــا يســوُع خملَِّصنــا. فنحــن املؤمنَن 
ر عليــِه باجلســد. ومنحنـَـا عظيــَم  ال رجــاَء لنــا ســواَك. يــا مــن ُســمِّ

حة. لرَّ ا
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اخَلميس

ــقفًا  ــيٍّ ُأس ــٍر إهل ــَحْتَك بِعط ــد مس ــة. ق ْوِح اإِلهليَّ ــرُّ ــَة ال إِنَّ نعم
ــا الفائــُق  عــى مــرا. معطِّــرًا أقطــاَر العــامل. بفضائلــَك. َأهيُّ
ــة.  ــواَء النتِنَ ــة. األه ــَك الِعطريَّ ــًا بصلَواتِ ــاَردًا دوم ف. وط َ ــرشَّ ال
ــا  ــُم تــذكاَرَك الكامــَل القداســة. ي فلذلــك َنمدُحــَك بإيــان. وُنقي

نيقــوالوس.
ــْر  وح القــُدِس جوقــَة رســِلَك. فطهِّ ــا املســيح. َأنــرَت بالــرُّ َأهيُّ

يــا أهللُ بواســَطتهم دنــَس خطايانــا. وارْحنــا.
وَح القــدَس صــرَّ التالميــَذ  ــا املســيُح اإللــه. إن الــرُّ َأهيُّ
اللــَة  فــن. وبتوفيِقــِه بــن اللُّغــاِت الكثــرة. َأبطــَل الضَّ يِّــَن مثقَّ األُمِّ

ــر. ــُه القدي ــا أن ب
يــَن باإليــان.  ــص. َأظهــرَت للعــاملِ تالميــَذَك ُمبرشِّ ــا املخلِّ َأهيُّ
ــاروا  ــم َأن ِة أقَواهِل ــعَّ ــم بأش ــَك. ألهن ــَم إىل معرفت ــم األُم ــًا هب هادي
اجلميــَع إىل طريــِق اخلــالص. باذريــَن بِــذاَر ُحســِن العبــادة. 

ــنا. ــْص نفوَس ــم خلِّ عاهِت فبترُّ
ــِك  ــرُخ إلي ــذي ي ــَدِك ال ــا عب ــيَِّدة. أن ــا س ــتجيبي يل ي إِس
ــرة. ألين  ــراَن رشورَي الكث ــي غف ــة. وامنحين َع ــٍس ُمتوجِّ ــن نف م
ــِه  ــدَة اإلل ــا وال ــِل والنَّهــار. فَأنِقذينــي ي ي ــِك شــفيعًة يل يف اللَّ اختذُت

ــِك. ــِك وإهِل ــِن ابن ــن يم ــيني ع ــم. وَأجلس ــاِر جهنَّ ــن ن ِم
ي اإلهليَّــة. عَقــُدوا لنــا  فــاء. َأوايَن املعــزِّ إِنَّ رســَل املســيِح الرشُّ

بإرشــاداتِِه اإلهليــِة املتَواصَلــة. َحَلقــَة إنشــاٍد خــاليّص.
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ُلهــا ُحــْزٌن.  يــا نيقــوالوُس املغبــوط. َوِرْثــَت احليــاَة التــي ال يتخلَّ
ــدرأ  ــَك أن َت ــُب إلي ــم. فَأطل ــَرِح الروحــيِّ الدائ ــُم بالف ــَت اآلن َتنَع وأن
ف. عــن نفــي كلَّ ُحــْزٍن. لكــي ُأمِّــَدَك فِرحــًا. أهيــا األُب الفائــُق الرشَّ
يل كآبَتنــا  ُتهــا العــذراُء الكاملــُة القداســة. فحــوِّ أنــِت ِحايُتنــا َأيَّ

ــَدِة املــوت. إىل فــرح. وأنِقذينــا مــَن الضائقــِة املولِّ
ــَد  ــوى َجَل ــاَرْت بالتَّق ــًا أن ــا نجوم ــدون. ي ــُل املجي ــا الرس َأهيُّ

الت. ــزَّ ــِل وال ــِل اجله ــن لي ــذوين م ــّي. أنِق ــِة العق الكنيس
وســًا. هاديــًا مــن  َأنــَت يــا ربِّ َأتيــَت إىل العــاملِ نــورًا. نــورًا ُقدُّ

ظــالِم اجلهــل. الذيــن بإيــاٍن ُيســّبحوَنَك.
ِعَن عــن جهالــٍة يف ظــالِم  ســل. إِهــُدوا امُلتَســكِّ ــا الرُّ َأهيُّ

ــاطِع. السَّ اهللِ  ُنــْوِر وصايــا  النفــّي. إىل  التَّهــاُوِن 
يــف. اْســتجْب لنــا. عندمــا ُتصيُبنــا  يــا نيقــوالوُس الرشَّ
ــقات.  ــا كلَّ املش ــْف عنَّ ــات. وخفِّ يق ــارُب والضِّ ــُب والتَّج النوائ

ــَك. ــاكِن في ْوِح السَّ ــرُّ ــة ال بنعم
ــِم نفــي التَّاعســة. إىل ِخْصــٍب  لــوا كلَّ ُعْق ســل. حوِّ ــا الرُّ َأهيُّ

يف الفضيَلــة. يــا أشــجارًا مثمــرًة للفــرَدْوِس اإلهلــّي.
ــَرِة  ــى صخ ــم ع ــَن مجيِعِه ــوَب املؤمن ــم قل ــل. َبنيُت س ــا الرُّ َأهيُّ
اوَيــة.  اإليــان. يــا حجــارًة انتخَبهــا احلجــُر الــذي صــاَر رأســًا للزَّ

ــَة العــُدوِّ اخلبيــث. ــم أبني وَهَدمُت
ــط.  ْب ــلِّ والرَّ ــلطاَن احل ــيِح ُس ــن املس ــم م ــل. أخذُت س ــا الرُّ َأهيُّ
فحلُّــوين ِمــن ربــاِط املآثــم. وارُبطــوين بَمحبَّــِة املســيح. واجعلــوين 

ــْوِت اهلل. ــكًا يف ملُك رشي
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اجُلْمَعة

ــِه  ــب. وب ــالحًا ال ُيغَل ــَك. س ــا صليَب ــيح. أعطيَتن ــا املس َأهيُّ
ــدّو. ــاِت الع ــى هج ــُر ع َننَت

ــُأ  ــًا. نط ــَك عون ــًا صليب ــزوَن دوم ــا حائ ــا َأنن ــيح. ب ــا املس َأهيُّ
ــهولة. ــدوِّ بس ــاَخ الع فخ

رَت  ــا ُســمِّ ــا ِمــن لعنــِة النَّامــوس. بَدِمــَك الكريــم. وملَّ إفتديَتنَ
ــا  ــود. في ــرِش اخلل ــَت للب ــة. أنبع ــَت باحلرب ــب. وُطِعن لي ــى الصَّ ع

ــَك. ــا املجــُد ل خملَِّصن
ــه.  ــيُح اإلل ــا املس ــًا. َأهيُّ ــب طوع لي ــى الصَّ ــَع ع ــن ُرفِ ــا م ي
ــَك  ْح بقدَرتِ ــِب باســمك. فــرِّ إمنــْح رأفتــَك لشــعبَك اجلديــِد امُللقَّ
عبيــَدَك املؤمنــن. مانحــًا إياهــم الغلبــَة عــى حماربيهــم. لتكــْن هلــم 

ــًا. ــرًا ثابت ــالم. ون ــالَح س ــَك س نرُت
ــداء.  ــَتْعبَد لأع ــَل أن ُنس ــا. قب ــيُح إهلُن ــا املس ــًا َأهيُّ ــادْر رسيع ب
ــا.  ــَك حماربين ــِد بصليب ــا. إِْه دوَننَ ــَك ويتهدَّ ــوَن علي ف ــَن جُيدِّ الذي
ــَدِة  ــفاعِة وال ــدة. بش ــي العقي ــاَن القويِم ــوى إي ــا َأق ــوا م ولَيْعِرُف

ــَدَك. ــرِش وح ــبُّ الب ــا املح ــه. َأهيُّ اإلل
يســن. لُينروا  قــد حــَر اليــوَم جنــوُد املالئكــِة يف تــذكاِر القدِّ
َأذهــاَن املؤمنــن. وُيْبِهُجــوا املســكونَة بالنِّعمــة. وهم َيســَتعطفوَنَك 

حــة. يــا أهلل. أن متنََحنـَـا عظيــَم الرَّ
ــة.  ــُأمِّ املِلَك ــاٍل ل ــُض بمق ــًا. وأفي ــُئ روح ــي فيمتل ــُح فم أفت

ــرورًا. ــا م ــيُد بَعَجاِئبه ــْوٍر. وُأش ــدًا بحب ــدو معيِّ وأب
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ــب.  لي ــى الصَّ ــِن ع ــَك اإلهليََّت ــطَت راحَتي ــرؤوف. بس ــا ال َأهيُّ
ــَك. ــُم حتنُّن ــَك. فنُعظِّ ت ــِة عزَّ ــالَّ إىل معرف ــاملَ الضَّ ــتْدَعيَت الع فاس

َن  ــوِّ اب. ُك ــْدِء مــن الــرتُّ ــا اإلنســاَن يف الب إِنَّ الــذي جبَلنــي أن
يف بطنــِك مبــوالً ألَجــي. يــا بريئــًة مــن كلِّ َعْيــب. لكــي ُينِهَضنــي 

ــقطِة القديَمــة. مــَن السَّ
ــي  ــار. لك ــوَت الع ــوَم وم ــَت الُكل ــِد احتمل ــَة اهلل. لق ــا كلم ي
متنــَح احليــاَة اخلالــدَة لطبيعــِة البــرش. التــي كانــْت ميتــًة باألهــواء. 

فاملجــُد لغــزاَرِة حتنُّنِــَك.
ــِك  ــّي. فإن ــِدِك االهل ــن م ــْت ِم ــْد َدِهَش ــا ق ــا بأرِسه إنَّ الرباي
ــائِد عــى  ُتهــا العــذراُء التــي مل خَتَتــرْب زواجــًا. َحبِلــِت باإللــِه السَّ أيَّ
ــع  ــالَص جلمي ــُح اخل ــن. يمن ُه زم ــدُّ ــًا ال حَي ــْدِت ابن ــع. وول اجلمي

ــِك. مادحي
ــمَس العقليَّــة. أرشَق  ــيَِّدة. إِنَّ املســيَح الشَّ يــا والــدَة اإللــِه السَّ
ــك  ــاطعة. فلذل ــِه السَّ َة الهْوتِ ــعَّ ــِع أش ــى اجلمي ــَط ع ــِك. وبس من

ــا. ن ــُدِك كلُّ ُنمجِّ
ــَن  ــول. حُمْتِفل ــو العق ــا املتأهلِّ ــادي. َأهيُّ ــْق باألي ــوا ُنَصفِّ َهُلّم
ــِد اإللــَه الــذي ُولــَد منهــا. بعيــِد ُأمِّ اهلل هــذا اإلهلــيِّ املجيــد. وُنمجِّ
ــا الــربُّ املتحنِّــن. بأوجاِعــَك التــي احتملَتهــا يف صلبِــَك.  َأهيُّ
أزلــَت أوجــاَع الطَّبيعــِة البرشيــة. ناقــاًل اجلميــَع إىل احليــاِة التــي ال 

تعــَب فيهــا.
ــة. يــا  ة. بعــد َأن َأمَســْت أرضيَّ جعلــِت طبيعــَة البــرِش ســاويَّ
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ُمــِك  ِدهتــا بعــَد أن َبِلَيــْت. فلذلــك ُنكرِّ بريئــًة مــن كلِّ َعْيــب. وجدَّ
وحــَدِك بأصــواٍت ال تصُمــت.

ــل  ــق. ب ــَة دوَن اخلال ــدوا اخلليَق ــاب. مل َيعب ــي األلب إنَّ املتَأهّل
َوطِئــوا وعيــَد النَّــاِر بشــجاعة. وَجَعلــوا ُيرنِّمــوَن فرحــن: يــا َمــْن 

ــا. ــَه آبائن ــا رّب. إل ــَت ي ــارٌك أن ــبيح. مب ــوُق ُكلَّ تس يف
َْتنــي. بعــد أن ُمــتُّ  ــا املســيح. ُمــتَّ عــى الُعــْوِد فأهلَّ َأهيُّ
ــِة ِجــراَح قلبــي. فمبــارٌك أنــَت  بالعــود. وشــفيَت بجراِحــَك اإلهليَّ

ــا. ــَه آبائن ــا إل ي
مــز. قــد صانِت  إِنَّ والَدَة والــَدِة اإللــه. وهــي بعــُد يف حيِّــِز الرَّ
ــمَّ وقوُعهــا. فهــي  ــْد َت ــا اآلن. وَق ــون. أّم يســَن يف األَت ــَة القدِّ الفتي
. ســبِّحيِه وارفعيــِه  جتمــُع املســكونَة قاطبــًة لرُِتنِّــم: يــا أعــاَل الــربِّ

هــور. إىل مجيــِع الدُّ
ــِل  ــًا. ولَتحَتف ــاًل مصباح ْوِح ُكلُّ َأريضٍّ حاِم ــرُّ ــْص بال َفْلَرُق
ــالُم  ة. بعيــِد ُأمِّ اهللِ هاتفــة: السَّ دُة عــن املــادَّ ــُة املجــرَّ الطَّبيعــُة العقليَّ
ائمــَة البتوليَّــة. عليــِك يــا والــدَة اإللــِه النقيَّــة. الكاملــَة الغبطــة. الدَّ

َمــن ال َينَذهــل. عنــد نظــِرِه اجلهــاَد احلســَن الــذي جاهدمتـُـوُه. 
ــُم  ــاد. غلبُت ــم يف األجس ــَف وأنت ــون. فكي ــهداُء القديس ــا الشُّ َأهيُّ
ــلِّحَن  ــيح. ومتس ــَن باملس ف ــد. معرَتِ ــَن اجلس ــارَي م ــدوَّ الع الع
ــال  ــفُعوا بِ ــر. فتشَّ ــياطَن والربب ــُم الشَّ ــك قهرُت ــب. لذل بالصلي

ــنا. ــالِص نفْوِس ــاٍع يف خ انقط
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ْبت السَّ

ــا الــربُّ إهلــي. إســحْق َأهــواَء قلبــي امُلِميَتــة. ألنــَك أنــَت  َأهيُّ
ــُد  ــاًل يرتصَّ ــي. فباط ــَت روح ــَت بي ــدي وبني ــَت جس ــَت بي َنَقض
الــذي حُيــارُب نفــي. فيــا رّب. خلِّصنــي قبــَل أن أهلــَك إىل األبد.
ــًا  ــا أيض ــْل منَّ ــن. تقبَّ ــهداِء القديس ــرَب الشُّ ــَل ص ــن تقبَّ ــا م ي

ــة. ــَم الرح ــم عظي ــا بَطلباهِتِ ــرش. وامنْحن ــبَّ الب ــا حم ــبيَح ي التَّس
ــَدَك. َأِرِح  ــْوِت وح ــِن امل ُه ع ــزَّ ــُر املن ــَك القدي ــا أن ــا رّب. ب ي
ــْر  ــُرْك واغِف ــة. وات ــاِة الوقتيَّ النُّفــوَس التــي نقلَتهــا إليــَك مــَن احلي
ــم.  ــا رحي ــَك ي ــَع يدي ــْم ُصنْ ــوه. وارح ــا اقرتف ــا رؤوُف م ــم ي هلُ

ــَدَك. ــرِش وح ــبُّ الب ــا املح ــه. َأهيُّ ــَدِة اإلل ــفاَعة وال بش
إِنَّ الذيــَن عاشــوا عيشــًة جديــرًة باإليــان. واجتــازوا احليــاَة 
ْبُهــم يف مــكاِن  ــا الــربُّ املتحنِّــن. فرتِّ الوقتيَّــة. قــد انتقلــوا إليــَك َأهيُّ
ــّا  ــًا ع ــة. ُمْغِضي ــْوِم الدينون ــَك يف ي ــن يمينِ ــم ع ــة. وأِقْمُه اح الرَّ

ــه. أخطــأوا بِ
َق امُلْقَتِدريــَن املَثلَّثـِـي احِلــراب.  يــا َمــن ُولــَد مــن الَبتــول. وَغــرَّ
ـِة الالََّهــَوى.  َق انِقَســاَم نفــي املثلَّــث. يف جُلَـّ َأســَأُلَك َأن ُتَغــرِّ
ــِة جســدي. كــا عــى إِيقــاِع طبــٍل. َنشــيَد  حتــى َأْشــُدَو َلــَك بإِماَت

ــار. االنتص
ــا املســيح. بابتهــاالِت شــهداِء احلــقِّ املجاِهديــن. خــْذ بأيدي  َأهيُّ

عبيــِدَك اليمنــى. واقتْدُهــم إىل احليــاِة األبديــة. وإىل معاينــِة مجالَك.
َعفــاُء بالُقــْدَرة.  َضُعَفــْت َقــْوُس املُقَتِدريــن. وَتنَطَّــَق الضُّ
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َد َقْلبــي بالــرّب. ولذلــَك َتَشــدَّ
ــْوِر  ــن. لقــِد اســتناَرْت ألباُبُكــم بالنُّ يــا رَؤســاَء الكهنــِة اإلهليِّ
ِك واإلحلــاد. وهديُتــم إىل ُحســِن  غــِر املــادّي. فحَلْلُتــم ليــَل الــرِشْ

ــَة املســيح املختــاَرة. هدايــًة ثابَتــة. املعرَفــة. رعيَّ
إِنفصــَل األبــراُر عــن االضطرابــاِت العامليــة. فَوِرثــوا اهلــدوَء 

لــوا ألن ُيْدَعــوا أبنــاَء اهلل. وصيانــَة القلــِب مــن األهــواء. فُأهِّ
ــرِبِّ واجلهــاد.  ــْن الَصــرْبِ وبال إِنَّ النســاَء اللــوايت تــأألَن بحُس
وَنَســْكَن عــى اإليــاِن والطَّاعــة. أَبــْدَن الــذي جــرَح حــواَء قديــًا.

يــا بريئــًة مــن كل َعْيــب. ســبَق األنبيــاُء فأنبــأوا برُمــْوٍز 
ــكٍل  ــالَءُم بش ــِك. يت ــًا علي ــم َلَقب ــَق كلٌّ منُه ــِك. وأطل ــن والَدتِ ع
ــِز الــذي اختــَذُه لــِك. ألنــِك ولــْدِت للائتــن.  ْم عجيــب. مــع الرَّ

ــوت. َة امل ــزَّ ــلَّ ع ــذي ح ــاَة ال احلي
ــن  ــة؟ أي ائل ــور الزَّ ــروُر األم ــَن ُغ ــامل؟ أي ــغُف بالع ــَن الشَّ أي
ــه  ــذا كلُّ ــم؟ ه ــَدِم وَجَلَبُتُه ــُق اخلَ ــَن تدفُّ ــة؟ أي ــُب والفضَّ ه الذَّ
ــذي  ــِك ال ــْف إىل املل ــوا هنت ــالل. فتعاَل ــاد. وأط ــُه رم ــار. مجيُع ُغب
ــم يف  ــة. وأِرْحُه ــَك األبدّي ــا خلراتِ ــَن عنَّ ــِل املنتقل ــوت: َأهِّ ال يم

ــدة. ــعاَدتَِك اخلال س
ــُس  ــُل النف ــَف تنَفِص ــّدًا. كي ــٌب ج ــْوِت لرهي ــًا إن رسَّ امل حّق
قــرًا عــن اجلســد. وينقطِــُع بمشــيئِة اهلل ِرباُطهــا الطبيعــّي. 
ــُل  ــك نبَته ــاة. لذل ــٍة يف احلي ك ــٍف ورَشِ ــن تآل ــُا ِم ــا بينَه ــزوُل م وي
يقيــَك. يــا واهــَب  إليــَك. أن ُتريــَح املنتقلــَن إليــَك يف مســاكِن ِصدِّ

ــرش. ــبَّ الب ــاة املح احلي
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َدوُر الّلْحن اخلاِمس
ْبت َمَساء السَّ

 قطع القيامة

ــا املســيح. لقــد َأخَزيــَت إبليــس. بصليبِــَك الكريــم.  َأهيُّ
َت َشــوَكَة اخلَطيئــة. وخلَّْصَتنــا مــن َأبــَواِب  وبقياَمتِــَك َكــَرْ

ــا االبــُن الَوحيــد. ــُدَك َأهيُّ امَلنــون. فنُمجِّ

بــح.  إِنَّ واهــَب القيامــِة جِلنــِس البــرش. ِســيَق َكخــروٍف إىل الذَّ
ــة.  ــا امُلحِزَن ــُه أبَواهُب ــْت َل ــم. واْرَتَفع ــاُء اجلحي ــُه ُرؤس ــَد من فاْرتع
ــود:  ــَن يف الُقي ــاًل لِلَّذي ــا. قاِئ ــد َوجَله ــِد ق ــَك امَلج ــيَح مل ألنَّ املس

ــور. ــوا إىل النُّ ــالِم: أْقبُِل ــن يف الظَّ ــوا. ولِلَّذي ُأُخرُج

َه  يــا َللَعَجــِب الَعظيــم! إِنَّ َخالـِـَق الرَبايــا غــِر امَلنُظــوَرة. املنــزَّ
ــاَم  ــوُت ق ــن ال يم ــرش. وم ــِه للب ــِد مَلَحبَّتِ َ باجلََس ــَأملَّ ــوت. ت ــن امل ع
ــوا يــا قباِئــَل األُمــم نســُجْد لــُه. ألَننــا بَِتحنُّنـِـِه ُأْعتِْقنــا  ناهضــًا. فَهُلمُّ

ْمنــا أْن ُنُســبَِّح إهِلــًا واحــدًا يف ثالثــِة أقانيــم. ــالل. وَتَعلَّ مــَن الضَّ

ُم ســجودًا َمســائّيًا يــا نــورًا ال مســاَء لــُه. يــا َمــن يف  لــَك ُنَقــدِّ
ــَدَر إىل  ــرآٍة. وانح ــا يف ِم ــِد ك ــامل يف اجلََس ــن. َأرَشَق لِلع َم ــلِء الزَّ ِم
ــا  دًا ظالَمهــا. وُمْظِهــرًا لُِأَمــِم نــوَر الِقيامــة. فيــا َأهيُّ اجلَحيــم: ُمبــدَّ

بُّ امُلعطِــي النُّــور. املجــُد لــك. الــرَّ
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ــًا  ــَمْت قدي ــًا. ُرِس ــرِبْ زواج َت ــي مَلْ خَتْ ت ــُرْوِس الَّ ــورَة الَع إِنَّ ص
يف الَبحــِر األَحــر. فُهنــاَك كان ُموســى يشــقُّ املــاء. وُهنــا ِجرباِئيــُل 
ــلَّ  ــَة ومل َتْبَت ــُل اللُّج ــرَبَ إرِسائي ــِت َع ــك الوق ــَزة. يف ذل ــُدُم امُلعِج َي
ــاًل.  ــِرَف َرُج ــيَح دون أن َتع ــَدِت امَلس ــوُل َوَل ــم. واآلَن الَبُت َأقداُمه
هــُة  البحــُر َلبِــَث غــَر مســلْوٍك بعــَد اجتيــاِز إرِسائيــل. وامُلنَزَّ
ــا اإِللــُه  نوئيــل. فيــا َأهيُّ عــِن الَعْيــِب لبثــْت بتــوالً بعــَد ِوالَدهِتــا عاَّ

ــا. ــان. ارَحْن ــُر كإِنس ــذي كان. والظَّاِه ــُن والَّ الكائ

قطع آيات آخر الغروب
ــاوات.  ــَد ومَلْ ُيفــاِرِق السَّ سَّ ــا امَلســيُح امُلَخلِّــص. يــا َمــْن جَتَ َأهيُّ
ــْن  ــوَت ِم ــَب وامَل ْل ــَت الصَّ ــَك َقبِْل ــيد. ألَنَّ ــاِم األَناِش ــَك بأنغ ُنعظُِّم
بُّ امُلِحــبُّ البــرش. وســحقَت أبــواَب  ــَك الــرَّ أجــِل جنِْســنا. بــا َأنَّ

اجلَحيــم. وُقمــَت يف اليــْوِم الثَّالــِث خُملِّصــًا نفوَســنا.
ــَع  ــِع ينابي ــْرَت للجمي ــَك. ففجَّ ــَن جنُب ــاة. ُطِع ــا ُمعطــَي احلي ي
ــا  ــد. فَمنْحَتن ــوَت باجلس ــَت امَل ــالص. وقبل ــاِة واخل ــَراِن واحلي الُغف
ــا  ــٍد ب ــَك بمج ــا مَع ان ــًا إِيَّ ــا ُمقي ْرَتن ــربًا. َفحرَّ ــَكنَْت ق ــود. وَس اخلُل
بُّ امُلِحــبُّ البــرش. املجــُد  ــا الــرَّ ــَك إِلــه. فِلــذا هَنتِــُف إِليــَك: َأهيُّ َأنَّ

لــَك.
ــم.  ــداُرَك إىِل اجلَحي ــَك وانح ــٌب َصلُب ــرش. َغري ــبَّ الَب ــا حُمِ ي
ــَك.  ــم مع ــَدم. وَأَقْمته ــُذ الِق ــن ُمن ِذي ى الَّ ــَلْبَتها األرْسَ ــَك َس ألَنَّ
ــِه.  ــِع ب ــم للتََّمتُّ ْلَتُه ــرَدوس. وَأهَّ ــُم الِف ــَت هَلُ ــه. وفتح ــَك إِل ــا أنَّ ب
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ِديــَن قياَمَتــَك يف اليــْوِم الثَّالــث. مغِفــَرَة  فامنَْحنــا نحــُن أيضــًا امُلَمجِّ
ــُن وحــَدَك. ــَك امُلتَحنِّ ْلنــا لُســكنى الِفــرَدوس. بــا أنَّ اخلطايــا. وَأهِّ
يــا َمــن َقبـِـَل اآلالَم باجلََســِد ألجِلنــا. وقــاَم مــن بــِن األَمــَواِت 
ــا امُلِحــبُّ البــرَش. وَأِقمنْا  يف اليــوم الثَّالــث. إِْشــِف آالَم َأجســاِدنا َأهيُّ

ْعبــِة وخلِّْصنا. ِمــن َســْقَطتِنا الصَّ
ُتهــا العــذراُء  ــِك هيــكٌل وبــاٌب وَبــالٌط وعــرٌش للَمِلــك. َأيَّ إِنَّ
ــيُح  ــة. املس ــَن يف الظُّلم ــَر لِلثَّاوي ــا َظَه ــن هِب ــا َم ــار. ي ــُة الَوق الكاِمَل
ــم  ــَن َجَبلُه ذي ــَر الَّ ــاَء َأْن ُينِ ــا ش ــدل. ملَّ ــمُس الع ــاِديَّ ش ــربُّ ف ال
ــَة األُّم. يــا َجديــرًة بــكلِّ  بيــِدِه عــى ُصوَرتـِـِه. فبـِـَا أنَّ لــِك عليــِه دالَّ

ــِه بــال انِقطــاٍع يف خــالِص نفْوِســنا. َمديــح. تشــفَّعي إِلي

نشيد القيامة
ــع اآلِب  ــة. األَزيلِّ م ــجْد للكلم ــن. ونس ــن املؤمن ــْد نح لِنُنِْش
ــُه ارتــى َأن يصعــَد  وح. املولــْوِد مــن العــذراِء خلالِصنــا. ألَنَّ والــرُّ
ليــب. وحيتمــَل املــوت. وُينهــَض املوتــى بقيامتـِـِه  باجلســِد عــى الصَّ

املجيــدة.
ــالُم  بِّ الــذي ال ُيدَخــُل منــُه. السَّ ــالُم عليــِك يــا بــاَب الــرَّ السَّ
ــا  ــالُم َعليــِك. َأهيُّ عليــِك يــا ُســورًا وِســرتًا للُمســاِرعَن إِليــِك. السَّ
املِينــاُء اهلــادئ. يــا َمــن َوَلــَدْت باجلســِد صانَِعهــا وإهِلَهــا. مــن غــِر 
ــاجديَن  ــبِّحَن والسَّ ــافِعًة يف املس ــي ش ــًا. ال َترْبَح ــارِشَ زواج َأْن ُتب

لوليــِدِك.



- 112 -

القانون  الثالوثي
التسبحة األوىل

ــْف  ــعاع. وْلنَهتِ ــِث الشُّ َة الالهــْوِت الواحــد. املثلَّ لِنُســبِّْح ِعــزَّ
ــا اإللــُه القديــر. وارَفْعهــا  ــْر عقوَلنــا وأذهاَننــا. أهيُّ إليــِه قائلــن: َأنِ

إىل ُعلــوِّ مــِدَك الــذي ال ُيوَصــف.
ــي  ــْب َنف ــوار. َه ــُر األن ــد. ُعن ــُه الواح ــوُث اإلل ــا الثَّال َأهيُّ
ــا اجلزيــُل  ــعًا إهلّيــًا. أهيُّ َرحيــَق حمبَّتـِـَك الَعــذَب امُلنــر. وامنَْحهــا خَتَشُّ

حــِة ســيُِّد الربايــا. الرَّ
 

التسبحة اخلامسة
ــَق  ــِه. َخل ــَرِة صالِح ــن لَِوْف ــا َم ــوار. ي ــُث األن ــُه املثلَّ ــا اإلل َأهيُّ
ــَك  ــا أنَّ . ب ــُكْن يفَّ ــِه. ُأس ــِه وِمثالِ ــى ُصوَرتِ ــُه ع ــان. وصنََع اإلنس

صالــٌح ورؤوف. 
يــاء. إِهــِدين َمناهــَج اخلــالِص  ــا الواحــُد املثلَّــُث الضِّ َأهيُّ
اإلهلّيــة. وَأْفِْعمنــي مــن إرشاقاتـِـَك امُلنــرة. بــا أنــَك اإللــُه القديــر.

التسبحة الثامنة
ؤوف.  ــرَّ ــكلِّ ال ــُدس. ربُّ ال وُح الق ــرُّ ــُن وال ــا اآلُب واالب َأهيُّ
ــْوِرَك  ــة. واجعْلنــي ُمســتِحّقًا ُمشــاَهدَة ن تَِك اإلهلّي اجَتِذْبنــي بأشــعَّ

الــذي ال ُيدنــى منــه. لكــي َأْثُبــَت يف ِرضــاَك دائــًا.
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يف صالة السحر

األوىل
س.  ــدَّ ــُه امُلق ــيِد دفنَ ْم باألَناش ــرِّ ــرّب. وْلنُك ــَب ال ــَدْح صلي لِنَم
ــُه إلــه.  ــد قيامَتــُه. ألنــُه أقــاَم معــُه األمــواَت مــَن القبــور. بــا َأنَّ ِوْلنُمجِّ
َة إبليــس. وأطَلــَع النُّــوَر للَّذيــَن يف اجلحيــم. َة املــْوِت وُقــوَّ وَســَلَب ِعــزَّ

ا الــربُّ الذي أمــاَت املــوت. َووِضعَت  لقــد ُحِســبَت ميتــًا. َأهيُّ
يف قــرٍب. يــا َمــن أخــَى القبــور. وفيــَا كان اجلُنــوُد حيُرســوَن قــرَبَك 
عــى األرض. كنــَت أنــَت يف أســفِلها ُتقيــُم األمــواَت الذيــن منــُذ 

ــا الــربُّ القديــُر غــُر املــدرك. املجــُد لك. هــر. فيــا أهيُّ الدَّ
ــاَزُه اهلل.  ــذي اجت س. ال ــدَّ ــُل املق ــا اجلَب ته ــِك. َأيَّ ــالُم علي السَّ
ــالُم  ــة. السَّ ق ــُر امُلحرَتِ ــُة غ ــُة احليَّ ــا الُعلَّيق ته ــِك َأيَّ ــالُم علي السَّ
عليــِك يــا َمــن هــي وحَدهــا ِجــُر العــاملِ إىل اهلل. َينُقــُل املاِئتــَن إىل 
تهــا الفَتــاُة البِْكــُر. التــي َولــَدْت  ــالُم عليــِك أيَّ ــة. السَّ احليــاِة األبديَّ

خــالَص نفْوِســنا. ِمــن غــِر أن تعــِرَف رجــاًل.

الثانية
ــل.  س ــُجْوِد الرُّ ــث. وس ــوم الّثال ــا ربُّ يف الي ــَك ي ــَد قيامتِ بع
رصَخ بطــُرس إليــَك: النِّســوُة اجــرتَأَن وأنــا ِخفــُت. اللِّــصُّ 
ــذًا.  ــُد تلمي ــوين بع ــل َتدُع ــَك. فه ــا أنكرُت ــَك وأن ــرَتَف بالهوتِ اع
ــمَّ  ُه ــًا َأللَّ ــي تائب ــر؟ أال فاقَبْلن ــِد يف البح ي ــًة إىل الصَّ ــُدين ثاني أْم ُتعي

ــي. وَخلِّصن
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أناشيد املراقي

ل القسم األوَّ
يف ِضيقــي ُأنِشــُد َلــَك يــا خُملِّــي. مثــَل داود: َنــجِّ نفــي مــَن 

اللِّســان الغــاش.
نُِّحُهم. اِك َلَسعيدة. ألنَّ اهِلياَم اإلهليَّ جُيَ إنَّ حياَة النُّسَّ

ْوِح الُقــُدس ُتضَبــُط الربايــا كلُّهــا. املنظــورُة وغــُر  بالــرُّ
املنظــورة. فإِنَّــُه الَقِديــُر بذاتِــِه. َوَأَحــُد الثاُلــْوِث بــال ِمــراء.

القسم الثاين
ــُه  ــكاِن الــذي من ــا إىل امَل ــا بِن ــال. َهيَّ ــا نفــي إىل اجلب ــِق ي لِنَرَت

ــون. ــأيت الَع ي
ــيح.  ــا امَلس ــَك. أهيُّ ــة. يمينُ ــن كلِّ غاِئل ــًا م ــا َأيض ــي أن لَِتِقن

ــَاي. ــًة إِيَّ َل ُمَظلِّ
ْوِح الُقــُدس قاِئلــن: َأنــَت اإللــُه  لِنَعــرِتْف بالهــْوِت الــرُّ
ــوَدة. أنــَت متِلــُك إىل  واحليــاُة واحلُــّب. والنُّــوُر والَعقــل. أنــَت اجلُ

ــور. ه الدُّ

القسم الثالث
ــًا  ــأُت َفرح ّب. إمت ــرَّ ــاِر ال ــْب إىل ِدي ــل يل: لِنَْذَه ــا ِقَي عندم

ــَوات. ل ــُت الصَّ ــرًا وَرَفع كث
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ــُب  ــارًا ُتلِه ــاَك ن ــمُّ يف بيــِت داود. فــإنَّ ُهن ــًة َتتِ إنَّ ُأمــورًا َرهيب
ــٍر قبيــح. ُكلَّ فِك

ْوُح الُقــُدُس هــو حّقــًا مصــدُر احليــاة. ومنــُه ينــاُل كلُّ حيٍّ  الــرُّ
حياَتــُه. ألنــُه دائــًا يف اآلِب والكلمــِة معــًا.

القانون
التسبحة األوىل

ة.  ــا امَلســيُح املعطــي احليــاة. لقــِد انحنَْيــَت فــوَق اهلُــوَّ َأهيُّ
وَأهنضَتنــي َأنــا الواقــَع فيهــا. مــن غــِر أْن َتَقــع. وحْلــَت َنتانَة فســادي 
ــّي. ــِرَك اإِلهل ــِب جوه ــي بطِي ــل عطَّرَتن ــا. ب َث هب ــوَّ ــِر َأن تتل ــن غ ِم

التسبحة الثالثة
ــواء.  ــى اخلَ ــَد األَرَض ع ــِرِه وطَّ ــن بَأم ــا َم ــيح. ي ــا املس َأهيُّ
ــى  ــَتَك ع ــْد كنيس ــا. وطِّ ــَم ثَِقِله ــًة ُرغ ــاِء ثابت ــا يف الفض وعلَّقه
الــُح واملحــبُّ البــرِش وحَدُه. ــا الصَّ اســخة. َأهيُّ صخــَرِة وصايــاَك الرَّ

التسبحة الثامنة
ــْوِن َحْلَقــَة  يــا ُمبــِدَع الَكــون. إِنَّ الِفْتَيــَة قــد نظَّمــْوا لــَك يف األَتُّ
ــه. فَأنَشــُدوا: ســبِّحي الــربَّ يــا مجيــَع َأعالــِه.  َطــَرٍب مــع العــاملِ كلِّ

هــور. وارفعيــِه إىِل مجيــِع الدُّ
ــا. كأَس  ــوُق إِليه ــَت َتت ــي كن ــكأَس الت ــيح. إِنَّ ال ــا املس َأهيُّ
ــَت  ــَك. كــا لــو ُكن ــِد اشــتهيَت إِبعاَدهــا عن ــة. ق ــَك اخلالصيَّ آالِم
هور. تأباهــا. ألَنَّ لــَك مشــيئَتِن ُموافقَتــِن لِطبيعَتيــَك. إىِل مجيــِع الدُّ
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التسبحة التاسعة
يــا َأشــعيا. ُأْرُقــْص َطَربــًا. فــإِنَّ البتــوَل قــد َحَلــْت يف 
نوئيــل. إهلــًا وإنســانًا معًا. واســُمُه  أحشــاِئها. وولــَدِت ابنــًا هــو ِعاَّ

ــذراء. ــَن الع ــم. مغبِّط ــاُه ُنعظِّ ق. فإِيَّ ــرْشِ امَل

ة قطع مزامر الباكريَّ

ــرزَت  ــَك ب ــوس. لكنَّ ــّدو النام ــُه متع ــرَب ختَم ــا رّب. إنَّ الق ي
ــن  ــَك الذي ــْم مالِئكُت ــا مل َيعَل ــذراء. فك ــَن الع ــدَت م ــا ُولِ ــُه ك من
ــَك  اُس ــُد ُحرَّ ــدَت. هكــذا مل َيشــُعِر اجلُن ــَد هلُــم. كيــف جتسَّ ال َجَس
ــا عــى الباحثــن. إال  متــى ُقمــَت. فــإِنَّ هذيــِن األمريــِن قــد ُأغِلَق
ِّ الــذي ُنســبُِّحُه.  ــان. للــرِّ ــاِجديَن بإي ــَب ظهــَرْت للّس أنَّ العجاِئ

ــة. ح ــَم الرَّ ــَة وَعظي ــا الَبهَج فامنحن
وَقطَّعــَت  ــة.  هِريَّ الدَّ املتاِريــَس  َحطَّمــَت  لقــد  رّب.  يــا 
ــِه أكفانــَك. شــهادًة عــى  الِســل. وُقمــَت مــَن القــرِب تــاِركًا في السَّ
ــل.  ــَذَك إىل اجلَلي ــام. وســبقَت َتالمي ــيِّ األيَّ ــَك احلَقيقــيِّ الثالث َدْفنِ
ــُر  ــُص غ ــا امُلَخلِّ ــَك. َأهيُّ ــٌة رحُت ــاَرة. فعظيم ــَظ يف مغ ــن ُحِف ــا َم ي

ــا. ــدَرِك. ارَحنْ امُل
ــَت  ــاِهْدَنَك أن ــرب. لُِيش ــَن إىل الق ــوَة َأرسع ــا رّب. إنَّ النِّس ي
ــًا عــى  ــَرَن مــالكًا جالِس ــا وافــَن. أب ــا. وملَّ َ ألجِلن ــأملِّ املســيَح امُلت
ــاًل: قــاَم الــرّب. فُقلــَن  احلجــِر امُلتَدحــِرِج خوفــًا. فهتــَف هِبــنَّ قاِئ

ــنا. ــُص نفْوِس ــوات. خُملِّ ــِن األَم ــن ب ــاَم ِم ــد ق ــذ: ق للتَّالمي
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يــا رّب. كــا َخَرجــَت ِمــَن القــرِب وهــو خمتــوم. هكــذا َدَخلَت 
ــي  ــد. الت ــم آالَم اجلَس ــة. وأَرْيَتُه ــواُب ُمغَلَق ــِذَك واألب ــى تالمي ع
ــا امُلخلِّــص. بطــْوِل أَناتـِـَك. فبــا أنــَك مــن َنســِل داود.  لَتهــا أهيُّ مَّ حَتَ
ــٌة  ــامل. فعظيم رَت الع ــرَّ ــُن اهلل. َح ــَك اب ــا َأنَّ ــراح. وب ــدَت اجِل كاَب

ــُص غــُر املــدَرِك. ارَحنــا. ــا امُلَخلِّ رحُتــَك. َأهيُّ

اإلثنَني

ــم. فكــْم  حي ــا إهلــي وربِّ الرَّ ــَك ي ــا الــذي أغضب ــُل يل أن الوي
ــا املســيح. وأخلفــُت بوعــدي  ــوَب أهيُّ ــأن أت ــَك ب ٍة وعدُت مــن مــرَّ
ــودي  ــُت عه ــة. ونَقْض ــوَب املعموديَّ ــُت ث ــد دنَّس ــّي. فق ــا الغب أن
ــاَم  ــَك أم ــُه ل ــذي قَطعُت ــاين. ال ــدي الثَّ ــُت بوع ــم أخلف ــَك. ث مع
املالئكــة والبــرش. عندمــا لبســُت ثــوَب احِلــداد. فــاآلن ال ترُتْكنــي 

ــالك. ــَر إىل اهل ــُع السَّ ــص. ُأتاب ــا خملِّ ي
يــا نفــَي التَّعيســة. َأيَّ ُعــْذٍر مَتِلكــَن ليــوم الدينونــة. أو مــن 
ــة؟ ال  ــائِر األعذب ــن س ــِة وم ــار األبديَّ ــاِص النَّ ــن قص ــُينِقُذِك ِم س
مــات. وبعيِشــِك عيشــًة  أحــد. فاســتعطِِفي املتحنِّــن. بــرْتِكِك املحرَّ
ــن هفــوات.  ــَى ِم ــوم. عــى مــا ال حُيْ ــِك كلَّ ي ُتــريض اهلل. وُبكاِئ
ترتِكبِينَهــا كلَّ ســاعٍة بالفعــِل والقــْوِل والفكــر. ثــم باْلتِاِســِك مــَن 

املســيح. أن َيمنَحــِك صفحــًا كامــاًل.
ُتهــا األمُّ البتــول. يــا مــن حبِْلــِت باإللــِه نــْوِر احلــق. وولْدتـِـِه  َأيَّ
باجلســد. َأطــيِّ بنــْوِرِك عــيَّ أنــا الــذي يف ظــالِم األهــوال. 
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ــأس. وثبِّتــي ُخطــى نفــي عــى  ــاِع الي وانتشــليني عاجــاًل مــن ق
ــوَن  ــَن ال يُكفُّ ــياطِن الذي ــة. واقــي عــى الشَّ صخــَرِة عيشــٍة أمين
ــاَء  ــا رج ــقّي. ي ــي الش ــِع قلب ــِة وج ــي بإزال ــي. وعجِّ ــن حُمَاَرَبت ع

ــة. ــَم الرح ــاملِ عظي ــَة الع ــار. ومانح األقط
ــتِحقُّ  ــِرُف أين ال أس ــة. وأْع ــن اخلطيئ ــفُّ ع ــا رّب. إين ال أك ي
ــُح وحــَدَك وارحنــي. ال ــا الصَّ ــي. أهيُّ بِ ــْب عــى تصلُّ ــَك. فتغلَّ حمبَت

ازدريُتــُم  لقــد  مديــح.  بــكل  اجلديــروُن  ــهداُء  الشُّ ــا  َأهيُّ
ــْم  ــالة. فل ــاِت ببس ــى العذاب ــم ع ــا. وأقدمُت ــاِت بأرسه األرضيَّ
ــاوي.  ــعادة. بــل رصُتــم ورثــَة امللكــْوِت السَّ ِيــْب رجاُؤكــم للسَّ
ــالَم للعــامل.  فبــا أنَّ لكــم دالــًة عنــد اهللِ املحــبِّ البــرش. إســألوُه السَّ

ــة. ــَم الرح ــنا عظي ولِنفْوِس
ــا  ــدّي. وأن ــا مــا هنــاك فَأب ــّي. وأمَّ ــا وقت ــا نفــس. إن مــا هن ي
ــاَن عــى العــرش. وأرتعــُد مــَن احلكــم.  يَّ أرى املحكمــة والدَّ

م. ــرْبَ ــَم ُم ــة. ألنَّ احلُك ي بالتَّوب ــدِّ فِج
ًة ال حُتــاَرب. ورجــاًء وطيــدًا الُيْــَذل.  يــا نصــرًة حــارَّ
ــُة  ائم ــُة الدَّ ــا النَّقيَّ ُته ــِك. أيَّ ــًن إلي ــاًء للملتجئ ــًا ومين ــورًا وكنف وس
عــي مــع املالئكــِة إىل ابنـِـِك وإهِلــِك. أن هَيــَب العــاملَ  البتوليَّــة. ترَّ

ــة.  ــَم الرح ــالَص وعظي ــالَم واخل السَّ
لنَْســهَرنَّ كلُّنــا َوْلنُــالِق املســيَح بزيــٍت كثــٍر ومصابيــَح 
خــوَل إىل اخِلــْدر. فالــذي َيْبقــى خــارَج  ُمضيَئــة. حتــى َنســتحقَّ الدُّ

ــي. ــرُخ إىل اهلل: إرحن ــًا ي ــاب. عَبث الب
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ــاِن  ــَم الدّي ــُب حك ــة. وَأرَه ــِة املخيَف ــَن املحكم ــُد م إيِن أرتِع
العــادل. فــإنَّ ضمــري ُيوبُِّخنــي دائــًا. وبــا أين عائــٌش بالكَســل. 
ــار. يــا رؤســاَء املالئكــِة  ٍة وَوجــل. فأنِقــُذوين مــَن النَّ فأنــا يف َحــْرَ

حَرســَة املؤمنــن.
ــَواٍل  ة. عــى من ــًة ســاويَّ ــاِك عــى األْرِض حتي ــَل حيَّ إِنَّ جربائي
ــَم  ــِك. فرنَّ ــدًا في ــِة ُمتجسِّ ــَع املالئك ــه رأى صان ــوف. فإن ــِر مأل غ
ــًا بــِه األنــام. َأنــِك وحــَدِك  ــَرة. معلِّ ُتهــا املوقَّ لــِك نشــيَد الفــَرِح أيَّ

ــِع البــرش. ــَة فــَرٍح جلمي ــْرِت ِعلَّ ظَه
ــّم. أن  ــَح ُأُذيَن األَص ــذي فت ــيح. ال ــا املس ــَك َأهيَّ ــُب إلي َأطل

ــَك. ــَت ألقَوال ــي ُأنِص ــا. لك َت ــِن َتَصامَّ لت ــي الَّ ــَح ُأذيَنْ نف تفت
ُم إليــَك أهيــا  خطئــُت إليــَك عــن معرفــٍة وعــن َجهــل. فأتقــدَّ
ــي  ــًا: فاقبْلن ع ــًا وُمترِّ ــكلِّ يشء. جاثي ــاِرُف ب ــربُّ الع ــيُح ال املس

ــِن الشــاطر. ــَل االب مث
َمْتُهــِم كلمُتــَك  ــة. الذيــن نظَّ اِت الُعْلِويَّ َبطلبــاِت مصــافِّ القــوَّ
ــْت  ــّد. ثّب ــذي ال حُيَ ــَك ال ــم صالح ــَت هب ــًا. وأْوَضْح ــًا بديع تنظي

ــا الصالــُح املحــبُّ البــرِش وحــَدُه. ْدهــا أهيُّ كنيســتَك ووحِّ
ــاَك  ــن وصاي ــٍة ِم ــكلِّ وصيَّ ــُت ب ــِد ازدري ــيح. لق ــا املس َأهيُّ
َك  ــرَبِ ــن ِمن ــًا م ــاُع َخْوف ــيتَِك. فَأرت ــن َخش ــُت ع ــة. وَأْعَرْض س املقدَّ

ــن. ــا املتحنِّ ــيَّ أهيُّ ــِض ع ــال َتْق ــن يشء. ف ــُل ع ــذي ال َيْغُف ال
لِنَْطــَرْح يــا مؤمنــَن ختيُّــالِت اجلســِد األرضيَّــة. ولنقَتــِد بســَرِة 

وح. مَراتــِب الذيــن ال جســَد هلــم. منَّحــَن العقــَل بَأجنَحــِة الــرُّ
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ُتهــا الربيئــُة مــن كلِّ َعْيب.  صــِري يل ِحايــًة وملجــًأ ومينــاًء. أيَّ
يــا مــن فاقــْت مجــاالً مصــافَّ املالئكــِة بــال قيــاس. واطــُرِدي عنِّــي 

األهواء. ُدواَر 
ــوُر  ــا املســيُح اإِللــه. النُّ ــِل َتْبَتِكــُر روحــي إِليــَك. َأهيُّ ْي مــَن اللَّ

ْق عــيَّ بَســنى َوْجِهــَك. ــّي. فــَأرْشِ احلَقيِق
ــنيِع  ــِة الّش ــاِد اخلطيئ ــن ُرق ــَتيِقظي ِم ــس. إس ــا نف ــَتيِقظي ي إِس

ــة. ــْوِر التوب ــتضيِئي بنُ ــل. واس الثقي
لِنَْحــُرْث أرَض نُفْوِســنا بِجــدِّ العمــل. ولنُْرِوَهــا بأمطــاِر 

ــة ــنابَِل التوَب ــَت س ــى ُتنْبِ ــوع. حت اخلش
وبــوَن أقطــاَر األرض.  فــاء. إِنكــم جَتُ يــا رؤســاَء املالئكــِة الرشُّ

فَتحملــوَن إحســاناِت الســيِد إىل املؤمنــَن وحَترُســوهَنم.
ــْوِق  ــَدْت حــالوَة الشَّ ــا مــن وَل ــِك. ي ــُه إلي ــْوقي كلَّ يل َش حــوِّ

ــة ــه النقيَّ ــدُة اإلل ــِك وال ــوَن أنَّ ــن َيْعِرف ــق. للذي ــِق النُّط الفائ
ــَغ إىل  ــى نبل ــة. حت ــِة امُلْخِلَص ــاِط والتوب اِع النَّش ــرِشَ ــْز ب لنََتجهَّ

ــاملن. ــُص س ــُث نْخُل حي
إِنَّ َرْهــَط املالئكــِة املنتَخبــن. قــد حتلَّــوا ببهــاٍء رشيــف. 
ــعاِع  ــَن إلش ــَدوا ُماثِل ــاًء. فغ ــم هب ــُث منه ٍة َتنَْبِع ــعَّ ــوا بأش وابتهج

ــه. ــْوِر املؤلِّ النُّ
ــَك  ــن. إِن ــُل التاِئب ــِه َيقَب ــَرِة حتنُّن ــذي لَِوْف ــا اهلل. ال ــَت ي تباَرْك

ــد. ــْبيِح وامَلج ــُق التَّس فاِئ
ــاِرُف  ــُن والع ــُص املتحنِّ ــا امُلخلِّ ــرة. َأهيُّ ــَي الكث ــِف آالم إِش

ــد. ــْبيِح وامَلج ــُق التَّس ــَك فاِئ ــي. إِن بُضْعف
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ثبِّتِينــي اآلن أنــا املَتَزْعــِزَع باألهــواء. يــا مــن أْنَبْعــِت الالَهــوى 
لــكلِّ املؤمنــَن املرنِّمــَن بإيــان: مبــارٌك أنــَت يــا اهلل.

لقــد أمســْيُت ميتــًا باملعــايص. فَأحِينــي يــا رّب. لكــي ُأَمِّــَدَك 
هــور. إىل مجيــع الدُّ

نــي يــا ربُّ مــن ُظلمــِة اخلطيئــة. ببهــاِء ُنــْوِر التوبــة. لكــي  نجِّ
هــور.  ُأمِّــَدَك إىل مجيــِع الدُّ

ــِة  ــِر املالئك ــبيِح مجاه ــوين اآلن إىل تس ــي. َيدع ــاَم قلب إِنَّ ِهي
ــوُه إىل  ــربَّ وارفع ــبِّحوا ال ــًا: س ــُم هاتف ــم ُأرنِّ ــيد. ومعه باألناش

ــور. ه ــِع الدُّ مجي
ــموس.  ــِث الش ــيِط املثلَّ ــْوِر البس ي رسِّ النُّ ــارِّ ــا ُمس عوا ي ــفَّ َتش
طالبــَن خــالَص الذيــن ُيرنِّمــوَن بإيــاٍن هاتفــن: ســبِّحوا الــربَّ 

ــور. ه ــِع الدُّ ــوُه إىل مجي وارفع
ــاَة  ــور. الفت ــاَب الن ــا ب ــِك. ي ــَن إلي ــْوِرِك امللَتجئ ــي بنُ َأضيِئ
البِكــَر واألُمَّ العــذراء. ألنــِك أنــِت الرجــاُء والشــفيعة. يــا كاملــَة 

ــًا. القداســِة وحَدهــا. املباركــَة دائ
الويــُل يل. مِلَ شــاهَبُْت التِّينــَة العقيَمــة؟ فَأرتــاُع اآلن مــَن اللَّعنــِة 
ــْل  ــاوي. إجع ــاّلُح السَّ ــه. الف ــيُح اإلل ــا املس ــَت أهيُّ ــع. فأن والقْط

ــاطِر وارحنــي. نفــَي البائــرَة ُمثِمــَرة. واقبلنِــي كاالبــِن الشَّ
أســَأُلَك يــا رّب. يــا مــن ُولِــَد مــَن العــذراء. َأن َأغــِض عــن 
ذنــوب الكثــَرة. وامــُح مجيــَع آثامــي. واهبــًا يل نيــَة التَّوَبــة. بــا أنَك 

وحــدَك حمــبُّ البــرش. وارحنــي.
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ــن.  ــَك الظَّافري ــاوات. ألن أولئ ــِك السَّ ــُد مل ــارٌك هــو ُجن ُمب
ــازدَروا  ــة. ف ــَة املالئكيَّ تب ــوا الرُّ ــَعوا لِيبُلغ ــن. س ــوا أرضيِّ وإِْن كان
ــم.  ــَد هل ــَن الجس ــَة الذي وا كرام ــتحقُّ ــِم اس ــاَدهم. وبآالِمه أجس

ــَك. ــَم رحتِ ــا ربُّ عظي ــا ي ــبْغ علين ــم َأْس فبصلَواهِتِ
ُتهــا األُمُّ العــذراُء الكاملــُة القداســة. أزيــي وجــَع نفــَي  َأيَّ
َفــَرات. يــا مــن أزالــْت عــن وجــِه األْرِض كلَّ دمعــة.  الكثــرَة الزَّ
ــد  ــأة. وق ــَة اخلط ــَن كآب دي ــرش. وُتبدِّ ــاَع الب ــَن أوج ــِت ُتزيِل فأن

ــرتًا. ــاًء وس ــا رج ــِك مجيُعنَ ــا علي حصلنَ

الّثاَلثاء
ــياطن.  ــبََّبها الشَّ ــي س ــي الت ــَة قلب ْ صالب ــنِّ ــص. َل ــا خملِّ ي
ــَرة.  ــوَب الكث ــَي ذن ــِة. ألبك ــوِع التَّوب ــن دم ــاًل م ــي وابِ وَأعطن
ــيان.  ــالِم النِّس ــن ظ ــَص م ــس. وأختلَّ ن ــَن الدَّ ــري م ــَر فك وُأَطهِّ
ــْف  ــَتِمْعنِي وتعطَّ ــِغ إيِلَّ واس ــات. فَأص احل ــمَو إىل إدراِك الصَّ وأس
ــي  ــا. لَك ِة هب ــتبِدَّ ــواِء املس ــَن األه ــي م ــِزْع نف ــا رّب. وانت ــيَّ ي ع

ــيئَتَك. ــَل مش ــَك وأعم ــاَل ُغفراَن أن
إِنَّ ســياًل ِمــن عواصــِف األهــواِء َعرْمرمــًا شــديَد اهلـَـْول. قــد 
ُقــُه ويدَفُعــُه إىل أعــاِق اليــأِس املظلمــِة  انصــبَّ يف قلبــي. وهــو ُيغرِّ
ــتَِك غــِر املنظــوَرة.  ــابق. بحراَس ــا السَّ ــَت أهيُّ ــْر أن القبيَحــة. فاظَه
ــام. ومانحــًا  ــاُه عــى التَّ ــاًل إيَّ ــم. ُمزي َك الكري ــوِّ ِة ُحن ــُه بقــوَّ ْف وجفِّ
ــي  ي كلَّ ُلبِّ ــروِّ ــًة ُت ــارَي طافح ــح. م ــُر باملدي ــا اجلدي ــاَي أهيُّ إيَّ

ــالص. ــراَن واخل ــُر يَل الغف ــري. وُتْثِم ــِي وفك وعق
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ُتهــا الكاملــُة النقــاَوة. َأرصُخ إليــِك. أن َأْوِقفــي أهنــاَر  َأيُّ
هينــي إىل  فــي بحــَر خطايــاَي بســْيِل شــفاعتِك. ووجِّ أهَوائــي. وجفِّ
قــي إىل َمهــاِوي اهلــالك.  َســة. وغرِّ ــاِء العمــِل بمشــيئِة اهللِ املقدَّ مين
األعــداَء الذيــَن ُيضيِّقــوَن كلَّ يــْوٍم عــى نفــي. وُيْقِلُقوهَنــا 
ِدي غيــوَم  بالتَّجــاِرِب القبيَحــة. إملِئــي قلبــي فرحــًا ورسورًا. وبــدِّ

ــة.  ح ــَم الرَّ ــاملَ عظي ــِح الع ــيِح املان ــِك إىل املس ــي. بابتهال ُقنوط
ــا  ــدّي. وأن ــّي. وأمــا مــا هنــاك فَأب ــا وقت ــا نفــس. إن مــا هن ي
ــاَن عــى العــرش. وأرتعــُد مــَن احلكــم.  يَّ أرى املحكمــَة والدَّ

م. ــرْبَ ــم ُم ــة. ألنَّ احلُك ي بالتَّوب ــدِّ فِج
نوحــي يــا نفــي عــى َتَوانيــِك. واعِقــدي الَعــْزَم عــى 
الــِح  ــة. والتِصقــي بــاهللِ الصَّ نيويَّ التَّوبــة. إِبتعــدي عــِن البالبِــل الدُّ

ــرش. ــبُّ الب ــَدُه حم ــه وح ــا أن ــِك. ب فُيخلَِّص
عــاة.  نــا نحــُن اخلطــأة. صــوَت الــربِّ رئيــِس الرُّ لِنَســمعنَّ كلُّ
فإنــُه ألجِلنــا ظهــَر عــى األرض باجلســد. داعيــًا إىل التَّوبــِة الذيــن 
خطئــوا نظــري. قائــاًل: ثُقــوا. وال َترتاعــوا. فــإنَّ التَّعــَب ُمــّر. أمــا 

املكافــأُة فعذبــة.
ــٌب  ــٌل عجي ــًة َحَب ــِك حقيق ــِرَف في ــة. ُع ائمــُة البتوليَّ ُتهــا الدَّ َأيَّ
ُ عقــي وُيْدِهــُش  ُر وصُفهــا. وإِنــه لُيحــرِّ فريــد. ووالدٌة َيتعــذَّ
ــالِص  ــع. خل ــامُل اجلمي ــُدِك الشَّ ــه. م ــدة اإلل ــا وال ــري. ي فك

ــنا. نفْوِس
ــًا  ــْت أيض ــذراَء لبث ــم. والع ــن العْق ــْت م ــاَت ُأعتِق إِنَّ أليصاب
ــابَق  ــا السَّ ــنَّ يوحن ــل. ولك ــْوِت جربائي ــْت بص ــا َحََل ــذراء. مّل ع
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ارتكــَض يف احلشــا. عندمــا َعــَرَف أن الــذي يف البطــِن البتــويلِّ هــو 
ــا. ــل خالصن ــُد ألج ــّيد. املتجسِّ ــُه الس اإلل

ــذي  ــيحيِّن. أنق ــوَر املس ــا س ــة. ي ــَة القداس ــا ُأمَّ اهللِ الكامل ي
ْهــِو  ــارَخ إليــِك بإحِلــاح: قاِومــي أفــكاَر الزَّ ــِك شــعَبِك الصَّ كعاَدتِ
ــة. ــالُم عليــِك يــا دائمــَة البتوليَّ القبيحــة. لكــي هنتِــَف إليــِك: السَّ

ــمُس  ــص. الــربُّ احلنــون. الشَّ ــا املخلِّ ــْي نفــي َأهيُّ ُأْجــُل عينَ
ــا  ــِد الــذي َيغشــامُها. فَيمنُعُه ّم ــا مــن الرَّ رمُه التــي الَتغيــب. وطهِّ
ْلنــي أن  ِة هبائــَك. التــي نرشهَتــا علينــا بظُهــْوِرَك. وخوِّ رؤيــَة أشــعَّ

أنُظــَر نــوَر مَواِهبــَك.
ــا النبــّي. رسَت ســرًة طاهــرًة نقيَّــة. َوِعشــَت عيشــًة  َأهيُّ
مالئكيــًة وأنــَت يف اجلســد. فنَبَتِهــُل إليــَك أن َنقتــِدَي بــَك. نحــن 

ــان. ــَك بإي ــن ُنغبُِّط الذي
ــْدُه إىل  ــاة. وُق ــواِج احلَي ــِرَب بَأْم ــَي املْضَط ــْت َقْلب ــا رّب. َثبِّ ي

ــَك إلــه. مينــاٍء هــادئ. بــا َأنَّ
ُم إليــَك. يــا  خطِئــُت إليــَك عــن معرفــٍة وعــن جهــل. فأتقــدَّ
ــاطر. ــِن الش ــي كاالب ــًا. فاقبْلنِ ع ــو مترِّ ــكلِّ يشء. وَأجث ــًا ب عاِرف

ــا  ــبٍح وحَدهــا. إنَّ ُتهــا األُمُّ العــذراُء القديســة. وذاُت كلِّ ُس َأيَّ
َنطُلــُب إليــِك. أن ختلِّصينــا ِمــن َوْصَمــِة اخلطايــا. وُتنــِري عقوَلنــا. 

يس قلوَبنــا. وُتنِقذينــا مــَن القضــاِء األبــدّي. وُتقــدِّ
اِع َخشــيِة اهلل. ولنُْبِحــْر إىل مينــاِء  ــْز ســفينَة النفــِس بــرِشَ لِنُجهِّ

يــَن مــن أمــَواِج الــرشور.  التوبــِة اهلــادئ. فارِّ
ــَك.  ــَل قلب ســَك يف احلشــا. الــربُّ الــذي ســبَق فعــرَف ُنب قدَّ
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ــنا  ــِل نُفْوِس ــن أج ــِه م ــَل إلي ــَأُلَك َأن تبَتِه ــر. فنس َب الذك ــوَّ ــا مط ي
ــًا. مجيع

ــُت  ــي ففعل ــَم عق ــَف َأظل ــاًل. كي ــيُت جاِه ــَف أمس اه! كي أوَّ
ــى  ــًا حت ــَلْكُت منَحّط ــل س ــَك. ب ــَتْوِعْب خوَف ــَف مل أس ــرّش. كي ال
ِجعني إليــَك يــا إلــَه  احلضيــض. مشــاهِبًا احليَوانــاِت الُبكــم. فاســرَتْ

ــكّل.  ال
ــة.  ــْوِس والنعم ــَن الناُم ــطَت ب ــم. توسَّ ــابُق احلكي ــا الس َأهيُّ
ــاَد إىل  ــا املنق ــرَأَف ب. أن ــربِّ أن ي ْع إىل ال ــرَّ ــَك: َت ــُف إلي فأهتِ

ــة. ــْوِس اخلطيئ ناُم
إِقــرتَب وقــُت الرجــوع والتوَبــة. وأنــا ملقــًى. وقــِد اســَتْحَوَذ 
ــا  ــي أهي ــاوَة قلب ْد قس ــدِّ ــي. وب ــاالة. فتداَرْكنِ ــباُت الاّلمب ــيَّ ُس ع

ــي. ــة. وارَحْن الكلم
ُر  يــا ســابَق املســيح. إنــَك تتــأألُ ســاطِعًا بشــكٍل يتعــذَّ
وْصُفــُه. فبَِشــفاَعتَِك التــي ال ُتــَرّد. أضــْئ قلــوَب الذيــن ُينِْشــدوَن 

ــوى. ــَك بتق مدحَي
ــال.  ــِل واإلمه ــوُم الكس ــيَّ ن ــلََّط ع ــيح. تس ــابَق املس ــا س ي
فَأهْنِْضنــي. وأنِــْرين بالنعمــة. حتــى َأْنَشــَط وأْعَمــَل إرادَة اهلل.

ُتهــا الطاهــرُة النقيــُة الربيئــُة مــن  إِنَّ َنــْوَء اخلطيئــِة ُيضاِيُقنــي. َأيَّ
عــي وخلِّصينِــي واْهدينــي إىل َمَوانــئ التوبــة. كلِّ َعْيــب. فأرْسِ

ــُه.  ــذي أخْذُت ــى ال ــاطِر. الغن ــِن الش ــَل االب ْدُت. مث ــدَّ ــد ب لق
وأنــا اآلن أهِلــُك جوعــًا. ُيْعــِوُزين الطَّعــاُم اإلهلــّي. فاقبْلنــي تاِئبــًا 

ــي. ــص. وخلِّصن ــا خملِّ ي
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ا الشــمُس  ــاطِع. َأهيُّ َأِضــئ قلبــي. بضيــاِء التوبــِة اخلــاليصِّ السَّ
الطَّافحــُة بالنــور. وأنِقــْذين مــن ظــالِم األهــواِء التــي َتُكــدُّ قلبــَي 

املظِلــم.
ــا املســيح. إنَّ جــراَح نفــي قاحــْت وَأْنَتنـَـْت. وقــد شــِقُيت  َأهيُّ

وانحنَْيــُت إىل الغايــة. فاشــِفني. ياخمّلــص. بــَدواِء التوبــة. 
هــاء. ومَأْتنــي رشورًا.  ــَة اخلبيَثــة. ســَبْتنِي بامَلكــِر والدَّ إِنَّ احليَّ

ليــل. ــدًا: ال ُتْقِصنــي يــا كلمــة. أنــا امَلديــَن الذَّ فــأرُصُخ متنهِّ
ــا الســابُق العظيــم. لقــد غســلَت يف مــاري األردن.  َأهيُّ
ــْف ســَواقَي  ــة. فجفَّ ــدًا وكاِرزًا بالتوب ــَك. معمِّ ــَة إلي اجلاهــَر اآلتي

ــة. ــِع التوَب ــيَّ بينابي ــْد ع ــي. وُج أهَوائ
ــروُح  ــُن وال ــا اآلُب واالب ــَران. أهيُّ ــَل الغف ــا وابِ ــُكْب علين ُأس
القــدس. الثالــوُث الَواحــُد يف اجلوهــر. حتــى إذا ُفْزَنــا باخلــالِص 

ــَك إىل الدهــور. ــام. نرَفُع التَّ
ــَم  ــر. فُأعظِّ ــا القدي . َأهيُّ ــيَّ ــْل ع ــة: متهَّ ــا كلم ــَك ي َأرُصُخ إلي
طــوَل أناتـِـَك. وال َتْقَطْعنـِـي مثــَل التِّينــِة غــِر امُلْثِمــَرة. فآتَيــَك بَثمــِر 

التوبــة.
الويــُل يل. مِلَ شــاهَبُْت التَِّينــَة العقيمــة؟ فَأرتــاُع اآلن مــن اللَّعنــِة 
ــْل  ــاوّي. إجع ــالَُّح السَّ ــه. الف ــيُح اإلل ــا املس ــَت أهيُّ ــع. فأن والقْط

نفــَي البائــرَة ُمثِمــَرة. واقبلنِــي كاالبــِن الشــاطِر وارحنــي.
ــهداَء القديســَن جاهــدوا عــى األرض. فإهنــم قاَســْوا  إِنَّ الشُّ
ــاه. فبِهــم َيْصــُدُق القــول:  ــار. وتقبَّلْتُهــم املي ــوا إىل النَّ الــربَد وُدفُِع
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ــمَّ  ــفاعتِهم الّلُه ــة. فبش اح ــا إىل الرَّ ــاء. وأخرْجَتن ــاَر وامل ــا النَّ دخَلن
ــا. ارحن

ــاَء  ــا رج ــذراء. ي ــِه الع ــدُة اإلل ــُة وال يس ــيِّدُة القدِّ ــا الس ُته َأيَّ
ــبِغي  ــِك. أس ــَن إلي ــَد امللتجئ ــن. وعُض ــاَة القانِط ــن. وحي اليائس

ــِك. ــا معونَت علين

األْربَعاء

هيــب.  ــا املســيح. متــى ُفتَِحــِت الكتــُب يف يــوم ميئــَك الرَّ َأهيُّ
ووقــَف اجلميــُع أمــاَم حمكمتِــَك ينَتظــروَن إصــداَر احلكــم. 
ــاذا  ــديدًا. م ــْوِق ش ــَخ يف الب ــربَك. وُنِف ــدى ِمن ــاُر ل ــِت النَّ والتهب
ــَم  ــوب. وُحِك ــَت ضمــري عــيَّ ذن ــا التَّعيــس. وقــد َأثب ــُع أن أصن
ــا  عــيَّ بالنَّــاِر التــي ال ُتْطَفــأ؟ فلهــذا قْبــَل املــات. َأطلــُب إليــَك أهيُّ
املســيُح إهلــي. أن هَتبنَــي احلــّل مــن زاليت. يــا مانــَح العــاملِ عظيــَم 

ــة. الرح
هيبــة.  ــُر يف امُلحاكمــِة الرَّ َأبكــي وأكتِئــْب بمــرارة. عندمــا ُأفكِّ
ــك  ــذر. لذل ــلِّ ُع ــٌة ألق ــقّي. ُحج ــا الشَّ ــايل أن ــن أع ــَس يل ِم فلي
ــُة  ــي هناي ــَل أن ُتدِرَكن ــي. قب ــة. إمنحين ــا النقيَّ ُته ــِك أيَّ ــُب إلي َأطل
ينونــة.  العمــِر املجهولــة. وقبــَل املِنَجــل. وقبــَل املــوت. وقبــَل الدَّ
وقبــَل أن ُأدَفــَع إىِل العــذاب. حيــُث النَّــاُر التــي ال ُتْطَفــُأ والظُّلمــُة 
الت.  وُد. الــذي ينَهــُش مرتكبـِـي الــزَّ الُقصــوى. وحيــث ذلــك الــدُّ

ــَم الرحــة.  امنحينــي النَّجــاَة وعظي
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ًة صارخًة  ــدَّ بــح. تبَِعْتــُه ُمِ ملــا رأِت النَّعجــُة حَلهــا ُيبــاِدُر إىل الذَّ
ــبٍب  ــالوة؟ أليِّ س ــَق احل ــدَي الفائ ــا ول ــُق ي ــَن تنَطل ــَوُه: إىل أي نح
ــوُع  ــا يس ــم. ي ــيُح احللي ــا املس ــعي. أهيُّ ــذا السَّ ــٍة ه َع ــعى بُرْ َتس
ــُر الرحــة. ُجــْد  ــة. والــربُّ الكث ُه عــن اخلطيئ ــزَّ املأثــوُر جــّدًا. املن
عــيَّ بكلمــٍة أنــا أمَتــَك. يــا ابنــَي الــرؤوَف اجلديــَر بــكّل حمبَّــة. وال 
ــا اإللــُه املعطِــي  مَتـُـرَّ صاِمتــًا صمتــًا رهيبــًا ب أنــا التــي ولدْتــَك. أهيُّ

احليــاَة واملانــُح العــاملَ عظيــَم الرحــة.
ِد مــا ُغِرَســْت خشــبُة صليبــَك. ُهِزَمــِت  ــا املســيح. بمجــرَّ َأهيُّ
ــى  ــًة ع ــُد عقوب ــُب بع لي ــس الصَّ ــة. فلي ــَرِت النِّعَم ــُة وأزَه الل الضَّ
ليُب  ليــُب َســنَُدنا. الصَّ اجلرائــم. بــل صــاَر لنــا رايــَة خــالص. الصَّ

ليــُب ابتهاُجنــا. ــا. الصَّ فخُرن
ــوُح  ــِب َتن لي ــَد الصَّ ــْت عن ــوع. وقف ــا يس ــَك ي ــي ولَدْت إِنَّ الت
وتنــُدُب صارخــة: ال ُأطيــُق يــا ولــدي َأن أرى الــذي ولدُتــُه 
ــال  ــا أين ب ــاِض ب ــَن امَلخ ــِلْمُت م ــإين َس ــبة. ف ــى خش رًا ع ــمَّ مس
ــَة  ــا املنَّزه ــؤادي. أن ُق ف ــزَّ ــِزُل َب األملُ ويتم ــَف اآلن ين ــل. فكي رج
ــيٌف يف  ــيجوُز س ــه س ــمعان: إِن ــوُل س ــمَّ ق ــب؟ اآلن ت ــن الَعي ع

ــبِّحوَنَك. ــَن ُيس ــص الذي ــي وخلِّ ــا ابن ــْم ي ــن ق ــي. لك قلب
ــالِص  ــبَب خ ــرْت س ــَك. ظَه ــبَة صليب ــا. إِن خش ــا خملَِّصن ي
رَت عليهــا بمشــيئتَك. فأنَقــْذَت األرضيِّــَن مــَن  العــامل. فإنــَك ُســمِّ

ــَك. ــا ربُّ املجــُد ل ــع. في ــاَة اجلمي ــا حي ــِة ي اللَّعن
ــا املخلِّــُص الــرؤوُف املحــبُّ البــرش. الــذي بإراَدتِــِه  َأهيُّ
ليــب. وأنقــَذ البــرَش مــَن الفســاد. ُنســبِّحَك  ورضــاُه احتمــَل الصَّ
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ــُدَك  ِة صليبِــَك. وُنمجِّ نحــن املؤمنــن. وَنعُبــُدَك ألنــك َأنرَتنَــا بقــوِّ
ــاة. ــي احلي ــربُّ املعط ــَك ال ــا أن ــْوٍف ب بخ

هــا إنَّ مــا ســبَق األنبيــاُء فقالــوُه قــد تــّم. فــإنَّ إرادَتــَك األزليََّة 
ــا ملــَك اجلميــع. افتقــرَت طوعــًا باجلســد.  ــَك ي قــد نَجــزْت. فإن
ــَد املــوت. لذلــك  ليــِب وُتكابِ ــَع عــى الصَّ ــا أن ُترَف ــَت ألجلن وقبِل

ــا الكلمــة. تناُزَلــَك الفائــَق العقــول.  ــُد أهيُّ ُنمجِّ
يــا متلئــًة نعمــة. أْرَغــُب إليــِك. أنــِت بــاَب املجــِد الــذي فتــَح 
ــي  ــِري عق ــة. وُتن ــَواَب التوب ــي يل أب ــردوس. َأن َتْفَتح ــاب َالف ب

لكــْي ُأســبَِّحِك.
ــوت.  ــاِة وامل ــيَِّد احلي ــْدِت س ــب. ول ــن كلِّ َعْي ــًة م ــا بريئ ي
ــي  ــدرَأ عنِّ ــِه أن َي ــي إلي ِع ــة. فترَّ ــْوِت العنيف ــاَرَة امل ِت غ ــَرْ فك

ــي. ــَس. ويلَِّصن ــُت النف ــي مُتي ــّزالِّت الت ال
ــواء.  ــى اخلَ ــَد األَرَض ع ــِرِه وطَّ ــن بَأم ــا َم ــيح. ي ــا املس َأهيُّ
ــى  ــَتَك ع ــْد كنيس ــا. وطِّ ــَم ثَِقِله ــًة ُرغ ــاِء ثابت ــا يف الفض وعلَّقه
الــُح واملحــبُّ البــرِش وحَدُه. ــا الصَّ اســخة. ّأهيُّ صخــَرِة وصايــاَك الرَّ
ــُع اخلــالَص مــن أعــايل. فألتجــُئ إىل  ُتهــا الســيَِّدة. ال أتوقَّ َأيَّ
ِحــاِك عــن ثَِقــة. فخلِّصينــي بشــفاعتِِك. أنــا اليائــس. يــا ذاَت كلِّ 

تســبيح.
ُتهــا الســيَِّدة. أِضيئــي قلبــَي بَدجُيــْوِر املَســاِوئ الشــنيعة. يــا  َأيَّ
ــي. ــرة. وخلِِّصين ــمِس املوقَّ ــَة الش ــر. ومركَب ــْوِر الطاه ــكَن النُّ مس

ــْوِر كــرداء. وإِليــَك َأرصخ:  ــا امُللَتِحــُف بالنُّ إِليــَك َأبتكــر. َأهيُّ
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ــُن وحــَدَك.  ــَك املتحنِّ ــا املســيح. بــا َأنَّ ــْر نفــَي املظِلمــة. َأهيُّ َأنِ
يــا عــذراء. هــْل يل أْن أِجــَدِك معونــًة يل. َتِقينــي القضــاَء عــيَّ 

ــْوِد منــِك؟ ــرَبِ املوُل يف ســاعِة الدينوَنــة. حــَن َأمُثــُل لــدى ِمنْ
ــِك.  ــن دماِئ ــدًا ِم ــيَح جس ــِت املس ــد َأْقَرْض ــذراء. لق ــا ع ي
ــدم  ــِق ع ــى طري ــي ع ين ــدية. وُدلِّ ــواِء اجلس ــَن األه ــي ِم رين فطهِّ

التأثُّــِر باألهــواء.
ــٍة  ــَج بعاصف ــي اهلائ ــَر َأهوائ ْئ بح ــدِّ ــيِّد. ه ــيُح السَّ ــا املس َأهيُّ

ــن. ــَك امُلتحنِّ ــا َأنَّ ــاد. ب ــَن الفس ــْلني م ــة. وانَتِش ُمهِلك
لــْن يبَتِلَعنــي ُمْســَتنَْقُع التَّــَواين والكَســل. ولــْن َتْغُمــَرين أمواُج 

اخلطيئــة. فشــفاَعُتِك يــا ســيِّدة. هــي التــي خُتلُِّصني
ــْت  ــويّس. كان ــكِل النام ــارَة يف اهلي ــاوة. إِن املن ــَة النق ــا كامل ي
ــا.  ــا بأرِسه ــاَر الرباي ــذي أن ــوَر ال ــْدِت الن ــِك َوَل ــِك. فإنَّ ــزًا ل رم

ــم. ــا امُلْظِل ــي أن ــِك: انرين ــُف إلي ــك أهتِ فلذل
ــِد  َأميتــي أهَوائــي يــا َمــن ولــَدِت احليــاة. وأهنِضينــي مــن حَلْ
الالمبــاالِة الــذي أنــا مســّجًى فيــِه. يــا عــروَس اهلل. لكــي أمِّــَدِك 

بلهَفــة.
ُتهــا العــذراُء  راِت اجلميلــة. َأيَّ ــوُّ مجِّلينــي وأهبِجينــي بالتَّص
ــُة بالبهــاِء اإلهلــّي. حتــى أرُصَخ قائــاًل:  الباِرَعــُة يف اجلــال. املتألَئ

ــور. ــِع الده ــوُه إىل مجي ــربَّ وارفع ــبِّحوا ال س
. وأرينـِـي ُســُبَل  يــا بــاَب النُّــور. إفَتحــي يل بــاَب التوبــِة النــرِّ

يــَة إىل مداخــِل اإلراَدِة اإلهليــة. الــرِبِّ القويَمــة. املؤدِّ
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ــِة  يــا نقيَّــة. إِجَعِلينــي َأْســُلُك يف طــُرِق الســالِم يف حَمَجَّ
ــْوِء  د. وَأْقــِي عنــي َبْلَبــَال عنــارِصِ السُّ ــة. بــال تــردُّ األواِمــر اإلهليَّ

ووْســَواِس األهــَواء.

اخَلميس

تَتْلمَذُتــم ألُقنــْوِم كلمــِة اهلل. الــذي آلــَف البــرَش ألجــِل حمبَّتِــِه 
ــاَرُه  ــا. وقــد اقتفيُتــم آث ََه ــًا طبيعَتُهــم فأهلَّ ــاميِة هلــم. وأخــَذ حّق السَّ
ــة. يــا كاِمــي احلكمــة. واقتَديُتــم بفقــِره. وَحِســبُتُم األشــياَء  اإلهليَّ
ــاين. ومل  داَء الث ــرِّ ــُم ال ــذا َطَرحُت ــاد. ول ــا األم ــذارًا أهيُّ ــا أق كلَّه
ــوا  ــتحَقْقُتم أن تِرث ــزودًا. فاس ــًا وال م ــِق ال عص ــوا يف الطري حتِمُل

ــاويَّة. ــوَز السَّ اآلن الكن
ســتوُر  ــا اهلامــُة اجلليلــة. مقــرُّ الفضائــِل الطَّاهــر. الدُّ إفــرْح أهيُّ
ــاطُع  ــاُح السَّ ــم. املصب ــي العظي ــّي. الراع ــْوِت اإلهل ــُر للكهن الفاِخ
ــَن  ــى الطَّالب ــفقٍة ع ــاين بش ــر. احل ــَم النَّ ــُل اس ــاء. احلام ي الضِّ
عفــاِء واملســتغيثَن بــَك. املنِقــُذ  إليــَك. واملتعطِّــُف عــى الضُّ
ــوَن  م ــن ُيكرِّ ــَع الذي ــُص مجي ــارُس املخلِّ ــتِعّد. واحل ــارُض املس احل
بإيــاٍن تــذكاَرَك املوقَّــر. إبتهــْل إىل املســيح. أن هيــَب نفوَســنا 

ــة. ــَم الرح عظي
ــي.  ــَم عق ــي وأظل ــا قلب ــرة. وقس ــا كث ــُت خطاي ــد ارتكب لق
ــري  ــرة. أن ــا الطاه ُته ــٍر: أيَّ ــحاِق فك ــٍة وانس ــِك بندام ــأرصُخ إلي ف
ــِك ولــْدِت النُّــوَر الــذي ال َيْغــُرب. امُلنــَر أقطــاَر  عينـَـْي نفــي. فإنَّ
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ــا  ــفاعتِِك. ي ــاِء ش ــي ببه ــري عق ــِه. أن ِة معرفتِ ــعَّ ــكونِة بأش املس
لينــي أن أصــَر ابنــًا للنُّــور. بابتهالــِك إىل  بريئــًة مــن كّل َعيــْب. وأهِّ

ــة. ــَم الرح ــاملَ عظي ــِح الع ــيِح املان املس
يــا تالميــَذ املخلِّــص. رِصُتــم ُمعاينِــي األرسار. فناديُتــم 
ــة. ومل  ــدِء كاَن الكلم ــن: يف الب ــُه قائل ــدَء ل ــرى وال ب ــذي ال ُي بال
ــَم مــَن البــرش. بــل ِمــَن احلكمــِة التــي  َلــْق قبــَل املالئكــة. وال َتعلَّ ُيْ

ــنا. ــفعوا يف نفْوِس ــِه. فاش ــٌة علي ــم دال ــذا لك ــُل. ول ــن ع م
ــِع  ــوا جلمي ــم أعلنُ ــة. ألهن ــواٍت متَِّفَق ــَل بأص س ــدح الرُّ لِنَْم
املؤمنــن. تعليــَم الــربِّ الصــاِدَق املســتقيم. وَطــردوا َقتــاَم البــَدِع 
ــد.  ــَة العقائ ــي نعم ــًا. أعن ــورًا روحّي ــاملِ ن ــوا يف الع ــا. وأطَلُع كلِّه

ــا. ــوَن يف خالِصن ــم يبَتهُل وه
ــوا  ــن زَرع ــل. الذي ــَل األفاض س ــص. الرُّ ــَذ املخلِّ ــا تالمي ي
ــلِّ  الــكالَم اخلــاليصَّ يف أقطــاِر األرض. وأنــاروا اجلالســَن يف الظِّ
والُظلَمــة. َأنــُروا بصلَواتُِكــم. نفــَي املظلمــَة بُدجــى األهــَواء. يــا 

ــة. ــِي احلكم كام
يــا والــدَة اإللــه. أظهــري لعبيــِدِك رسيــَع حايتِــِك. وعوَنــِك 
ُتهــا النقيَّــة. أمــواَج األفــكاِر الباطَلــة. وَأهِني  ئــي َأيَّ ورحَتــِك. وهدِّ
ُتهــا العــذراء. أنــِك قــادرٌة عــى كلِّ  ــاقطة. فــإين َأعلــُم أيَّ نفــَي السَّ

مــا تشــائن. 
ــُح بــاهللِ نيقــوالس. رِصَت عــن إيــاٍن وحبٍّ  ــا األُب امُلَتَوشِّ َأهيُّ
يســًا كاماًل. َســة. أْضَحْيــَت قدِّ ــَة اهلل. وإذ َأمتَْمــَت مشــيئَتُه املَقدَّ خاصَّ
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ــا القديــُس نيقــوالوس. يــا مــن تــرأَس عــى مــرا.  َأهيُّ
مدينــِة الطِّيــب. َطيِّــْب حــَواسَّ قلبــي. واطــُرْد عنــُه بعيــدًا ودائــًا. 

بَأْدِعيَتــِك. األهــواَء الَوِخيَمــة.
يَّــة.  وح. إِقتَبُلــوا يف الُعلِّ ســَل احلكــاء. خطبــاَء الــرُّ إِنَّ الرُّ
ــكل  ــم. بش ــا عليِه ــلَّ فيه ــة. إِْذ ح ــٍة رهيب ــدس. بطريق وَح الق ــرُّ ال

ــة. ــنٍَة ناريَّ ألِس
ــي.  ــي املتداع ــَت نف ــوا بي ــو اهلل. إِْدَعم ــُل معاين ــا الرس َأهيُّ
ُلَهــا  ــًة للكنيســة. جُتمِّ ــة. يــا َأْعِمــَدًة هبيَّ ُــوُه بِصناعــٍة دقيقــٍة إهليَّ وَرمِّ

ــان. ــِد اإلي بعقائ
ــيَح  ــُل املس ِم ة. حَتْ ــرِّ ــارًة ن ــَرِك من ــيَّ أب ــرة. إِنَّ النب ــا طاِه ي
ــِه  ــَتنُر ب ور. َنس ــرشُّ ــِة ال ــَن يف ُظلَم ــن الثَّاِوي ــّي. فنح ــاَح العق املصب

ــة. ــَة البتوليَّ ــا ُأمَّ اهللِ الدائم ــِك ي وُنغبُِّط

اجُلْمَعة

ــالح. ملــا شــئَت أن َتُكــفَّ  ــا الــربُّ خملِّــي الفائــُق الصَّ َأهيُّ
لــَب امُلِهــن. وُذْقــَت  عــن البــرِش األوجــاَع والعــار. احتملــَت الصَّ
ــَرة.  ي ــراَرٍة رشِّ ــا كلَّ م ــَت عنَّ ــرّش. فأزل ــِن ال ُه ع ــزَّ ــا املن ــَراَرَة أهيُّ امل
وُطِعــَن جنُبــَك النَّقــيُّ بحرَبــة. فشــَفيَت ِجراَحنــا بــا أنَّــَك 
دًا. احلربــَة  ُم ُســجَّ الســيِّد. لــذا ُنســبُِّح اآلن صلَبــَك املجيــد. وُنكــرِّ
ــالَم وعظيَم  واإلســفنَجَة والَقَصبــة. التــي وهبــَت هبــا لعاملـِـَك. السَّ

ــة. الرح
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ــا املخلِّــُص الــرؤوُف املحــبُّ البــرش. الــذي بإِراَدتِــِه  َأهيُّ
ليــب. وأنقــَذ البــرَش مــَن الفســاد. ُنســبُِّحَك  ورضــاُه احتمــَل الصَّ
ــُدَك  ِة صليبـِـَك. وُنمجِّ نحــن املؤمنــن. وَنعُبــُدَك. ألنــَك أنرَتنــا بقــوَّ

ــاة. ــي احلي ــربُّ امُلعط ــَك ال ــا أن ــْوٍف. ب بخ
ِد ما ُغِرَســْت  إِنَّ مــكاَن اجلمُجمــِة قــد صــار فردوســًا. فبُِمجــرَّ
ــو  ــاة. وه ــوَد احلي ــا عنق ــاالً لُِرْوِرَن ــرْت ح ــب. أثم لي ــبُة الصَّ خش

ــص. فاملجــُد لــَك. ــا املخلِّ أنــَت أهيُّ
ــب.  ــَن الَعْي ــَة م ــُه. الربيئ ــى ِمن ــذي ال ُيدن ــْوِر ال ــاَب النُّ ــا ب ي
خــوَل  ُتهــا الفتــاة. الدُّ ــِدي يل. َأيَّ إفَتِحــي لنفــي بــاَب التَّوَبــة. ومهِّ

ــَك. ــِن هنال ــَرِب اللذي ــِة والطَّ إىل الَبْهَج
ــاِم طِْفــاًل  ُتهــا العــذراُء النقيَّــة. َوَلــْدِت لنــا قديــَم األيَّ َأيَّ
ــا  ُته ــة. َأيَّ ــرِش القديَم ــَة الب ــِة طبيَع ــِه اإلهليَّ َد بآالِم ــدَّ ــدًا. فَج جدي

الربيئــُة مــن كلِّ َعْيــب.
ــَت  ــك أن ــا ألن ــن: خلِّْصن ــَك هاتِف ــُج إلي لِ ــا ندَّ ن ــا رّب. إنَّ ي

إهلُنــا. وآخــَر ســواَك ال َنعــِرف.
ملَّــا َأْوَقــْدَت َجســَدَك عــى اخلَشــبِة كِمصبــاح. إِنطفــَأِت 

ْرُهــم امَلطُمــوُر بُظْلَمــِة األهــواء. ــمس. وُوِجــَد الدِّ الشَّ
يا عروَس اهللِ التي َتفوُق يف اجلاِل كلَّ مواليِد النِّساء. إِّياِك 

ذيلِة وَساَجتِها. ُتها السيِّدة. طالِبًا َأن ُتْعتِِقينِي ِمن َشناَعِة الرَّ أسَأُل أيَّ
ــا املســيح. يــا َحــالَوَة احليــاة. لكــي ُتنِْقَذنــا  ــَراَرَة َأهيُّ ــَت امَل ُذْق

ة. ــِة املســتَلذَّ ِمــن مــَراَرِة اخلطيئ
ــا البــاُب غــُر املعُبــْوِر فيــِه. َأغِلقــي دوَن األقــواِل الباطَِلــة.  َأهيُّ
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األبــواَب التــي َدَخــَل ِمنهــا عــَيَّ املــوُت واهلـَـالُك باخلطيَئــة.
يقاِت  َمــْن يل يا نقيَّــُة َأن َأجــَدِك يف التَّجــاِرِب مــَؤاِزَرة. ويف الضِّ
ــِب ُمــَرة. ويف األَخطــاِر مينــاَء خــالص. ويف  ُمناِضلــة. ويف النَّواِئ

األحــَزاِن ســلوًة وعــَزاء.
ــَرة. ُأنُظــِري إىِل َشــْوقي  ُتهــا العــذراُء املوقَّ ُأنُظــِري إىِل إِيــاين. َأيَّ
ــِك  ــِك. وامنِحينــي نِعَمَت إِليــِك. ُأنُظــِري إىِل ِهيــاِم نفــي اإلهلــيِّ بِ

بســخاء.
ــِك ولــْدِت  ــُم باتفــاِق الــرأي. نحــن املؤمنــن. ألَن ــاِك ُنعظِّ إيَّ
ِت ُأّمــًا لإللــه.  يف َزمــان. الكلمــَة غــَر املحــُدْوِد بَزَمــن. ورِصْ

ــْوٍل. ــٍل وق ــوُق كلَّ عق ــاٍل َتف بح
ــرة. إِنَّ َأْوجاعــًا كثــرًة حُتيــُق ب. فَأْحنـِـي لــِك ُرْكبَتيَّ  ُتهــا املوقَّ َأيَّ
ــا التَّاِعــس. وَأســُجُد عــى وجهــي إىل األرض. وَأرُصُخ نحــَوِك  َأن
ينـِـي يــا صاحِلــُة ِمــن طالِبــي نفــي. وَأظِهــري يل  باِكيــًا وقائــاًل: نجِّ

وُر عــّي.َ َمرِشقــًا َيطَلــُع منــُه الــرُّ
ِد مــا ُغِرَســْت خشــبُة صليبــَك. ُهِزَمــِت  ــا املســيح. بمجــرَّ َأهيُّ
ــى  ــًة ع ــُد عقوب ــُب بع لي ــس الصَّ ــة. فلي ــَرِت النِّعَم ــُة وأزَه الل الضَّ
ليُب  ليــُب َســنَُدنا. الصَّ اجلرائــم. بــل صــاَر لنــا رايــَة خــالص. الصَّ

ليــُب ابتهاُجنــا. ــا. الصَّ فخُرن

ْبت  السَّ

ازدريُتــُم  لقــِد  مديــح.  بــكل  اجلديــروُن  ــهداء  الشُّ ــا  َأهيُّ
ــْم  ــالة. فل ــاِت ببس ــى العذاب ــم ع ــا. وأقدمُت ــاِت بأرسه األرضيَّ
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ــعادة. بــل رصُتــم ورثــَة امللكــْوِت الســاوّي.  ِيــْب رجاُؤكــم للسَّ
ــالَم للعــامل.  فبــا أنَّ لكــم دالــًة عنــد اهللِ املحــبِّ البــرش. إســألوُه السَّ

ــة. ــَم الرح ــنا عظي ولنفْوِس
لــُت  ــاِرخ: أنــا تــراٌب ورمــاد. وتأمَّ ــْرُت النبــيَّ الصَّ تذكَّ
ــُك  ــراُه املل ــن ُت ــُت َم َدة. فقل ــرَّ ــاَم املج ــُت الِعظ ــور. فرأي يف القب
ــا  ــئ. في ــُق واخلاط ي دِّ ــِن الصِّ ــر؟ َم ــيُّ والفق ــِن الغن ــدّي؟ َم واجلن

ــرش. ــبٌّ للب ــّك حم ــا أن ــن. ب يق دِّ ــع الصِّ ــَدَك م رّب. أِرْح عبي
ــاًل:  ــَرين قائ ــَدُه. وأم ــيَّ ي ــَع ع ــي ووَض ــن جبَلن ــا م ــَت ي َأن
ــَك  ــي رِصاَط ــَك أن هتِدَين ــُب إلي ــتُعود. أطل ــًا س إىل األْرِض أيض
املســتقيم. وتغِفــَر يل ذنــوب. وتعفــَو عنِّــي. بــا أنــَك حمــبٌّ للبــرش.
ة. عِجَبــْت عجبــًا فائقــًا. مــن مآثــِر  ــاويَّ اِت السَّ إِنَّ القــوَّ
ــم يف  ــنْوا. وه ــِب أحس لي ِة الصَّ ــوَّ ــم بق ــهداء. ألهن ــن الشُّ يس القدِّ
أجســاٍد مائتــة. قتــاَل العــدوِّ الــذي ال جســَد لــُه. فَأحــَرزوا ظفــرًا 

ــنا. ــَم نفوَس ــرّب. أن َيرح ــَفعوَن إىل ال ــم َيش ــور. وه ــَر منظ غ
ــيُتم ُحلَّــَة رئاســِة الكهنــوت. بَأفــكاِر الفضائــِل  لقــد وشَّ

ـِرة. اإلهليَّــة. فَرَعْيُتــم َرعيَّــَة املســيِح يف مراِعــي النَـّ
ــا يف  ــَة يف ِجهاِده ــِقيَّة. امُلَتَخبَِّط ــَي الشَّ ــداَرْك َنْف ــم. َت ــا رحي ي
َتَك  ــمُس الَعْقليَّــة. وَأْرِســْل َأِشــعَّ ــا الشَّ ظــالِم األهــَواء. وأنِْرهــا َأهيُّ

ــالم. ــوُر عــِن الظَّ . حتــى َيْفِصَلنــي النُّ عــيَّ
يقــن.  الصدِّ مجيــَع  ومعهــم  األنبيــاَء  بإيــاٍن.  مــنَّ  لِنُكرِّ
ولنَمَدَحــنَّ كلَّ النســاِء اإلهليــاِت اللــوايت ســَلْكَن بِالــرّب. وتــأألَْن 
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عــى األْرِض بالعذابــات. فإهنــنَّ إِمــاُء املســيح.
ــرى  ــُن ب ال َي ــن يؤم ــَت: إِنَّ َم ــَبْقَت فُقل ــد س ــّيد. لق ــا س ي

املــوت. فلذلــك َأِرِح املنتقلــن.
بِنــراِن  َتلَتِهبــوَن  كنُتــم  فيــا  املجيــدون.  ــهداُء  الشُّ ــا  َأهيُّ
ــُدوَن َحنِينــًا إىل املســيِح َأشــدَّ َحــَرارًة  َحــة. كنُتــم ُتْب العذابــاِت امُلرَبِّ

ــوى. ــِر التَّق ــا بِِفْك وَن ــب. فندُّ ــَن اللَّهي م
ــن  ــكار. الذي ــِة األب ــْم يف كنيس ــرؤوف. نظِّ ــيُح ال ــا املس َأهيُّ

ــان. ــى اإلي ــم ع ــوا َأَجَله قَض
ــا األبــرار. َظَهْرُتــم كواكــَب للمؤمنــن. وإِذ َأمْتَْمُتــم َأعــاَل  َأهيُّ
يــاِء اإلهلــّي. إِبَتِهلــوا إىِل املســيِح ّأْن ُيْعتَِقنــا  النُّــْور. وانتقلُتــم إىِل الضِّ

مــَن الُظلمــة. 
يــا رّب. إن املجاهديــَن يف ســبيِلَك. شــاهَبوا صفــوَف املالئكة. 
ــدوا عــى العذابــاِت كَأهنــم بــال جســد. وهلــم رجــاٌء واحــٌد  فتجلَّ
ــيُح  ــا املس ــفاعتِهم أهيُّ ــا. فبش ــْوِد هب ــراِت املوع ــُع باخل ــو التمتُّ ه

ــَم الرحــة. ــنا عظي ــالَم ونفوَس ــَك السَّ ــْح عامَل ــا. إمن إهلُنَ
ــاِت ُمبتَهِجــن:  ــِط العذاب ــوَن يف وَس ــوا هَيتِف إِنَّ القديســَن كان
إننــا ُنقاِيــُض الســّيد. ففــي القيامــة. ِعَوضــًا مــن احلْطــِم يف 
ًة زاهــَرة. َوِعَوضــًا مــن اهلــَواِن األكاليــل.  َ أجســاِدنا ننــاُل ُحلــاًل نــرِّ
ــجِن الفــردوس. َوِعَوضــًا مــن القضــاِء علينــا مع  َوِعَوضــًا مــن السِّ
ــْص نفوَســنا.  املجرمــن. مؤالفــة املالئكــة. فبصلَواهِتــم يــا ربُّ خلِّ
ــى وال  ــَيزول: ال الغن ــِة إال س نيويَّ ــاِت الدُّ ــن امُلغِري ال يشَء م



- 138 -

ــوَت ُيــاليش كلَّ األشــياِء عــى  ــإن امل ــا. ف ب ــيادُة وال زهــُر الصِّ السِّ
ْرُع بفســاٍد والقيامــُة بغــِر فســاد.  ــواء. ثــم تــأيت الثَّابِتــات. فالــزَّ السَّ
ــا املســيح. بــا أنــَك حمبُّ  ْرُع هبــَواٍن والقيامــُة بمجــد. لذلــك أهيُّ الــزَّ

يقــَن عبيــَدَك الذيــَن نقلَتُهــم إليــَك. دِّ البــرش. َأِرْح مــع الصِّ
ــِب امُلنَتقِلــَن إليــَك يف ســناِء  ــا املســيح. بــا أنــَك رُؤوف. رتِّ َأهيُّ
افَيــِة  وجهــَك. وَأســكنُْهم يف مــكاٍن نــِر. عــى ميــاِه راحتِــَك الصَّ
ُق  ــرْشِ ــُث ُي ــتهاة. حي ــاِء امُلش ــَم أب اآلب ــاِن إِبراهي ــة. يف أحض اإلهليَّ
ــُث  ــْوِدَك. وحي ــُع ج ــُق ينابي ــُث تَتدفَّ ــايف. وحي ــَك الصَّ ــوُر وجِه ن
ــا  ــَك. أهي ــًة يف حَرتِ ــُج عالني ــرُب وتبته ــَن َتط يق دِّ ــَواُق الصِّ أج
الــح. فامنــْح عبيــَدَك هــذا االنتظــاَم بينهــم. وعظيــَم الرحــة. الصَّ
ــة.  ــواٍت رخيم ــَك بأص ــيَد ل ــِض أن ُيش ــرؤوف. إرت ــا ال َأهيُّ
تــَك  ديــَن عزَّ هــؤالِء الذيــَن انتقلــوا إليــَك مــَن احليــاِة الوقتيَّــة. مجِّ
يــا ســيَِّد الــكلِّ املحــبَّ البــرش. وَأعطِِهــم أن َيتمتَّعــوا بُطْهــٍر 
ويتَهنَّــوا بعذْوَبــِة رشكتـِـَك امُلطرَبــة. حيــُث املالئكــُة َيطربــوَن حــوَل 
ــَدَك  ــْح عبي ــور. فامن ــَك بحب مون ــُل القّديســَن ُيكرِّ عْرِشــَك. وحماف

ــة. ــَم الرح ــَة وعظي اح ــذه الرَّ ه
ْرتِنَــا نحــن  ــيِّدُة األُمُّ البتــوُل وحــَدِك. لقــد حرَّ ُتهــا السَّ َأيَّ
ع. الــذي  ــِت املســيَح امللــَك املشــرَتِ ــة. ملــا َحْل امُلســتعَبِديَن للخطيئ
ِعــي اآلَن أن يكُتــَب يف ســفِر  ــة. فإليــِه ترَّ ــا بنعمــٍة مَّانيَّ ينَ بــِه تزكَّ
ــَص  ــي َنْخُل ــه. لك ــًا لإلل ــِك ُأّم ــَن يعِرُفوَن ــوَس الذي ــاة. نف احلي
هــًة عــن كلِّ َعيــْب. فنفــوَز بفــداِء ابنــِك  بواســَطتِِك. يــا منزَّ

ــة.  ــَم الرح ــاملَ عظي ــَح الع ــو املان ــبَِّحُه. ه ــَتهى. وُنس امُلش
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ليــب.  ــا املســيُح غالــُب اجلَِحيــم. َصِعــْدَت عــى الصَّ َأهيُّ
ــا احلُــرُّ بــَن األَموات.  لُِتنِهــَض معــَك الثَّاويــَن يف ظــالِم امَلــوت. َأهيُّ
ــُر.  ــُص القدي ــاّص. وامُلخلِّ ــْوِرَك اخل ــن ُن ــاِة ِم ــَض احلي ــا ُمِفي في

ــا. ارَحْن
ــامَلَ  ــَب الع ــال. َوَوَه ــا ق ــوَت ك ــًا امل ــيُح واطئ ــاَم امَلس ــوَم ق الي
ــوَع  ــا َينُب ــن: ي ــذا قاِئل ــبيَح هك ــا التس ن ــَد كلُّ ــي ُننِْش ــاج. لك االبته
ــُر.  ــُص القدي ــُه. وامُلَخلِّ ــى ِمن ــذي ال ُيدن ــوُر الَّ ــا النُّ ــاة. َأهيُّ احلي

ــا. ارَحْن
يــا رّب. إىِل َأيــَن هنــرُب نحــن اخلطــَأة. منــَك أنــَت الكائــَن يف 
ــاء؟ فأنــَت فيهــا ســاكن. أم إىل اجلحيــم؟  كِل املوجــودات. أإىل السَّ
فأنــَت فيهــا واطــٌئ املــوت. أم إىل أعــاِق البحــر؟ فهنــاك يــُدَك َأهيــا 
ــُم  ــا القائ ــن: أهي ــُل قائل ــاجدين. ونبته ــُئ س ــَك نلتج ــيِّد. فإلي الس

مــن بــن األمــواِت. ارحنــا.

ــن.  دي ــَك مجِّ ــبُِّح قياَمَت ــَك. وُنَس ــُر بَِصليبِ ــيح. َنفَتِخ ــا امَلس َأهيُّ
ــَر ِســواَك ال َنعــِرف. ــا. وآَخ ــَت إهِلُن ــَك َأن ألَنَّ
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ــن ال  ــة؟ َم ــُة الَقداس ــذراُء الكامل ــا الع ُته ــِك َأيَّ ــن ال ُيغبُِّط َم
ــَن  َق ِم ــذي أرْشَ ــَد الَّ ــَن الَوحي ــإِنَّ االب ــة؟ ف ــِك الَبتْولِيَّ ــيُد بِِوالَدتِ ُيش
ــدًا بحــاٍل  ــة. ُمَتَجسِّ اآلِب بــال َزمــن. هــو َنفُســُه َأتــى منــِك. يــا نِقيَّ
ُتْعِجــُز البيــان. واإِللــَه بالطَّبيعــِة صــاَر ألَجِلنــا إِنســانًا بالطَّبيعــة. غَر 
ــا.  ــزاَج بينُه ــِن ال امت ــًا يف طبيعَت ــل معروف ــن. ب ــٍم إىِل ُأقنوَم ُمنقِس
ــنا. ــَم ُنفوَس ــار. َأْن يْرَح ــِة والوق ــُة الِغبط ــا الكاِمل ُته ــي َأيَّ ــِه ابَتِه فإِلي

قطع آيات آخر الغروب

ــاِء ُيَســبُِّحون.  ــا املســيُح خُمَلُِّصنــا. املالِئكُة يف السَّ لِقياَمتـِـَك. َأهيُّ
ــَدَك بقلــْوٍب َنِقيَّة. ْلنــا َأْن ُنَمجِّ ــا نحــُن الَّذيــن عــى األَرض. فَأهِّ َأمَّ

َر  ــمِّ ــَة. ُس ــِة الَقديم ــَن الَبِليَّ ــا ِم لَِّصن ــيُح َأْن ُيَ ــاَء امَلس ــا ش ملَّ
ليــِب وُوِضــَع يف قــرب. َفنََشــَدْتُه النِّســَوُة حاِمــالُت  عــى الصَّ
ــُكّل!  ــَص ال ــا خُملِّ ــا ي ــات: ويَلن ــٍب. صارخ ــْوٍع ونِحي ــِب بدُم الطِّي
ــَف  ــارًا. فكي ــا وقــد َســَكنَْتُه خُمت ــربًا؟ َأمَّ ــَف َقبلــَت َأن َتْســُكَن َق َكي
ــَل  ــَدَك احلاِم ــى جَس ــكاٍن َأْخف ــَت؟ وَأيُّ م ــَف ُنِقْل ــَت؟ وكي ق رُسِ
ــَب  ــا النَِّحي ــْدَت. وُكــفَّ عنَّ ــا ســيُِّد كــَا َوَع ــا ي ــر لن ــاة؟ فاْظَه احلي
: ُأْكُفْفــَن َعــِن النَّحيــِب وُقْلــَن  ــنَّ مــوع. وإِذا بمــالٍك هَيتِــُف هِبِ والدُّ
حــة. ــَم الرَّ ــامَلَ الُغفــراَن وعظي بَّ قــام. مانِحــًا الَع ُســل: إِنَّ الــرَّ لِلرُّ
ــِك. يــا  ــرَز ِمــن َجْوفِ ّب. قــد َب . امَلســيَح الــرَّ ــاِديَّ إِنَّ خالِقــي وَف
ــة.  ــِة الَقديم ــَن اللَّعن ــَق آَدَم م ــي. وَأعَت ــًا َطبيَعت ــاوة. البس ــَة النَّق كاِمَل
ــالُم  ِدين: السَّ فبــَا َأنَّــِك حّقــًا ُأمُّ اهللِ وعــذراء. ُنَحيِّيــِك حَتِيََّة امَلــالِك ُمَردِّ

ــيِّدة. يــا نصــرَة نفْوِســنا وِســرَتها وخالَصهــا. ُتهــا السَّ عليــِك َأيَّ
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اَس صاروا  اِت املالئكيَّــة. ظهــرْت عــى قــرِبَك. واحلــرَّ إِنَّ الُقــوَّ
كاألَمــوات. ومريــَم َوقفــْت عنــَد القــرب. طالِبــًة جســَدَك الطَّاهــر. 
ــًا  ــول. واهب ــَت البت ــَأذًى. والَقي ــَك ب ــم. وملْ تنَْل ــلبَت اجلحي فَس

احليــاة. فيــا َمــن قــاَم مــن بــن األَمــوات. يــا ربُّ املجــُد لــك.
ــارك  ــَت إىِل اآلالِم باختي ــُه مباركــة. لقــد َأقبل ــن دعــا ُأمَّ ــا َم ي
ليــب. ُمريــدًا َأن تطلــَب آدم. وقائــاًل  ورضــاَك. وتــأألَت عــى الصَّ
ائــع. فيــا َمــن  رَهــَم الضَّ للمالئكــة: إِفرحــوا معــي ألين َوَجــْدُت الدِّ

ــَر كلَّ يشٍء بحكمــة. يــا ربُّ املجــُد لــَك. دبَّ

القانون الثالوثي
التسبحة األوىل

ــُث  ــربُّ امُلثلَّ ــر. وال ــُق اجلوه ــُد الفاِئ ــا الواِح َأهيُّ   
ْمنــا وَأنِْرنــا  ــُن بالهــْوٍت واِحــد. َفهِّ ــْوِر الكاِئ األقانيــم. َمصــَدُر النُّ

ُمنِعــًا. اإلهليــِة  إلرشاقاتِــَك  ْلنــا  وأهِّ ُمْرِشــدًا. 
نشيد جلسة املزامر

ــيَِّدُة الكاملــُة الطَّهــارة. يــا والــدَة اإللــه. ُأنُظــري إلينــا  ُتهــا السَّ َأيَّ
ي بمراِحـِـِك التهــاَب ضمِرنــا  واشــفي ِجراَحنــا. وحتنَّنــي علينــا. وَنــدِّ

امُلضَطــِرم. واهتِفــي بعبيــِدِك: هــا أنــا معكــم وليــَس أحــٌد عليكــم.

التسبحة الرابعة
يــاء. إرَفــْع ُعقــوَل مســبِّحيَك.  ــا الواحــُد املثلَّــُث الضِّ َأهيُّ
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ْلُهــم إلرشاقــاِت  وَأصِعــْد قلوهَبُــم وُنفوَســُهم إىل الَعــالء. وأهِّ
هباِئــَك وأنــواِرَك.

ــوريت  ــْل ُص . ُأنُق ــرَّ ُل وال َيتغ ــوَّ ــذي ال يَتح ــوُث ال ــا الثَّال َأهيُّ
ــرة. تَِك امُلن ــعَّ ــي بأش ــل. وَأِضْئن ْوِر إىل الفضائ ــرشُّ ــَن ال ــايل م وِمث

التسبحة اخلامسة
ــُك  ــدل. َمِل ــمُس الَع ــم. ش ــُث األقاني ــوُت املثلَّ ــا الاله َأهيُّ
ــا  ــِل ب ــْدين إىل العم ــة. وأْرِش ــَك اإلهلّي ــُرْس يفَّ إرشاقاتِ ــد. ُأغ املج

ُيرضيــَك. واجعْلنــي ُمشــاِركًا يف ملكوتــَك.

التسبحة السادسة
ــًة  ــبِّحيَك ِحكم ــْح ُمس ــاء. إمن ي ــُث الضِّ ــوُت امُلثلَّ ــا الاله َأهيُّ
ْلنــا مجيَعنــا جِلــاِل ضياِئــَك وهبــاِء صالِحــَك. وأنْرنــا  وَمعِرَفــة. وَأهِّ

ــاد(. ــة )تع ــَك اإلهليَّ بإرشاقاتِ
ــُط الــكّل.  ابِ ة. الضَّ ــُث األِشــعَّ ــوُر غــُر امُلنقســم. امُلثلَّ ــا النُّ َأهيُّ
ــَك  َت ــَن ِعزَّ ــوَب املاِدح ــئ قل ــه. أِض ــى من ــذي ال ُيدَن ــُر ال اجلوه

ــة. ــَك اإلهلي ــَن إىل حَمبَّتِ ــم ُمرَتِق ــان. وارفْعه بإِي
يــا والــدَة اإللــِه اجلديــرَة بــكلِّ َتْســبيح. أضيئــي بنـُـْوِرِك قلبــَي 
امُلَدهِلــّم. وأنــري رِعيََّتــِك يــا كاِملــَة الطَّهــارة. ألنــِك قــاِدَرٌة عــى 
كلِّ مــا َتشــائن. بــا أنــِك ُأمُّ خالِِقــِك. واهتِفــي بالطَّالبــَن إليــِك: 

هــا أنــا مَعكــم وليــَس َأَحــٌد عليكــم.
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التسبحة السابعة
ــم. أعــِط فكــري  ــُث يف األقاني ــُد يف الطَّبِيعــة. امُلثلَّ ــا الواِح َأهيُّ
ــَك يف كلِّ  ــَم ل ــة. وُأَرنِّ ــاَك اإلهلّي ــَظ وصاي ــي أحَف ًة لك ــوَّ ــي ُق وِذْهن

ــَه آباِئنــا. ــاَرٌك أنــَت يــا إل حــٍن بإِيــان: ُمب

َحر يف َصالة السَّ
أناشيد جلسة املزامر

األوىل
ُســِل  َبينـَـا الَقــرُب َمفتــوٌح واجلَحيــُم ُمنَتِحَبــة. هتَفــْت َمريــُم بالرُّ
امُلخَتبِئــن: ُأخُرُجــوا يــا َفَعلــَة الَكــْرم. وَنــاُدوا بكلمــِة القيامــة: قــاَم 

. مانِحــًا العــاملَ عظيــَم الرَحــة. الــربُّ
نشيد اإلصغاء

ــَك االختيــاِريِّ امُلحِيــي. َحطَّمــَت َأبــواَب  ــا امَلســيح. بِمْوتِ َأهيُّ
اجلَحيــم. بــا َأنَّــَك إِلــه. وَفتحــَت لنــا الفــرَدوَس القديــم. 

ــا. ــاِد حياَتن ــَن الَفس ــذَت ِم ــواِت َأنَق ــِن األم ــن ب ــَك م وبقيامتِ

أناشيد املراقي

ل القسم األوَّ
ــا الكلمــة. فــارَأْف ب لِكــي  . إليــَك َأهيُّ ــاِء أرفــُع َعينـَـيَّ إىل السَّ

أحَيــا لــَك.
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ــَك َأوايِنَ  ــا ل ــة. وأْعِدْدن ــا الكلم ــن. َأهيُّ ــُن امُلمَتَهنِ ــا نح إرَحْن
ــة. صاحل

ْوِح الُقــُدِس يتـِـمُّ َخــالُص الــكّل. فمتــى َهــبَّ نســيُمُه يف  بالــرُّ
ــات. وجنََّحــُه  إنســاٍن َوفقــًا الســتعداِدِه. رَفَعــُه فــورًا مــَن األرضيَّ

بــُه يف العــالء. وأنــاُه وَرتَّ

القسم الثاين
لــو مل َيُكــِن الــربُّ فينــا. مَلَــا اســتطاَع أحــٌد ِمنَّــا ُمقاَوَمــَة َمكاِيــِد 

ُقون. ــَا بــه يتفوَّ الَعــُدّو. فــإنَّ الظَّافريــن. إِنَّ
ــا الكلمــة. ال َتــَدْع نفــي فريســًة ألســناِن األعــداِء  َأهيُّ
ــبٌّ  ــا حُم ــم. وأن ــو منه ــَف أنُج ــي! كي ــن. َوحي ــور. ولِك كالُعصُف

للخطيئــة؟
ــُم  ة. والفه ــرَّ ــُه وامل ــِع التألُّ ــمُّ للجمي ــُدِس َيتِ ْوِح الُق ــرُّ بال
ــة. ــَع اآلِب والكلم ــِل م ــٌد يف الِفع ــُه واح ــة. ألنَّ ــالُم والرَبك والسَّ

القسم الثالث
ــوَن  ــوَن لــدى األعــداء. وعجيب امُلتَِّكلــوَن عــى الــربِّ َمرهوب

ــم إىل العــالِء َينُظــرون. لــدى اجلميــع. ألهنَّ
ــم  ُ ــم. ألهنَّ ــم إىل املآث وَن أيِدهَيُ ــدُّ ــَن ال َيُم يِق دِّ ــراَث الصِّ إنَّ م

ــص. ــا امُلخلِّ ــًا. َأهيُّ ــذوَك ُمعين اختَّ
ــوُد  ــُجُد اجلُن ــُه َتس ــع. فل ــى اجلمي ُة ع ــزَّ ــُدِس الِع ــّرْوِح الُق لل

ــفِليَّة. ــَمٍة ُس ــة. وكلُّ َنَس الُعلوّي
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القانون

التسبحة الثالثة
الــُح إهِلــي. الَّــذي َرفــَع  بُّ الصَّ ــا الــرَّ وٌس مثَلــَك. َأهيُّ ليــس قــدُّ

شــأَن املؤمنــَن بــِه. ووطََّدنــا عــى صخــَرِة االعــرتاِف بــِه.

التسبحة الرابعة
َمــًة َترنيــًا َيليــُق بــاهلل.  ّب. ُمرنِّ ــرَة ُتعيِّــُد يف الــرَّ إِنَّ الكنيســَة امُلوقَّ

يت وَربِّ وإهِلي. وهاتفــًة بِنيَّــٍة طاهرة: املســيُح قــوَّ
ــَه  لــن ُتغِوَينــي احليَّــُة فيــَا بعــد. بتأليــٍه كاذب. ألَنَّ املســيَح ُمَؤلِّ

الطَّبيعــِة البرشيــة. فَتــَح يل ســبيَل احليــاِة َرْحبــًا ال َعَقَبــة فيــِه.

التسبحة اخلامسة
الــح. أضــْئ بنـُـْوِرَك اإِلهلــّي. نفــوَس امُلبَتِكريــَن إِليَك  ــا الصَّ َأهيُّ
ــَك َأنــَت اإِللــُه احلقيقــّي. الَّذي  ــا الكلمــة. َأنَّ ْفهــم. َأهيُّ بَشــْوٍق. وَعرِّ

الَّت. اســتْدعانا ِمــن ُظلَمِة الــزَّ
ــيِّد.  ــا املســيُح السَّ ال َأخــاُف بعــُد ِمــن َعــْوَديت إىِل األَرض. َأهيُّ
ــّي.  ــا امَلن ــِد انَتشــلَتني مــَن األَرض. َأن ــَك. ق ــِم حَتنُّنِ ــَك. لِعظي ألَنَّ

ــى. ــَك إىِل ســموِّ عــَدِم البِ ورفعَتنــي بقيامتِ

التسبحة السادسة
ــُت  ْع ــارب. فَأرْسَ ــِة التَّج ــًا بعاصف ــِر طامي ــَر الُعم ــُت بح رأي
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حــة. َأصِعــْد مــَن  إىِل مينــاَك اهلــادئ صارخــًا إِليــَك: يــا جزيــَل الرَّ
ــايت. ــاِد حي الَفس

ــا  ــَك. ي ــِة اجلحيــم. لكنَّ ــة. فســقَط إىِل هاوي ُخــِدَع آدُم بالِغَواي
ــُه  ــُه. وحلَت ــُث عن ــدرَت تبح ــون. إنح ــٌه حن ــِة إِل ــو بالطَّبيع ــن ه َم

ــَك. ــه مع ــَك. وَأهنضَت ــى َمنِكَبي ع
بَّ  ــيِّدُة الكاملــُة النَّقــاوة. يــا َمــن ولــَدْت للبــرِش الــرَّ ُتهــا السَّ َأيَّ
ــَي  ــي قلب ــل. وامنح ــَم اهلائ ائ ــي الدَّ ــاَن َأهوائ ني َهَيج ــكِّ ــر. س امُلدبِّ

اهلُــدوء.

القنداق
ــِة  ــَة للَجْبل ــاة. َوهــَب القيام ــَه الواهــَب احلي إِنَّ امَلســيَح اإِلل
ــْوِف  ــَن الُكه ــواِت م ــَع األم ــة. مجي ــِدِه امُلحِيَي ــًا بي ــة. ُمقي الَبرِشيَّ
ــُص اجلميــِع وقيامُتهــم وحياهُتــم. وإلــُه الــُكّل. ــُه خُملِّ امُلظِلَمــة. فإنَّ

البيت
ــا املســيُح ُمعطــي احليــاة. إنَّنــا نحــُن املؤمنــَن ُننِشــُد  َأهيُّ
ــدَت  ــوت. قيَّ ــن ال َيم ــا َم ــَك. ي ــَك. ألن ــَك وَدفنِ ــُجُد لصليبِ ونس
ــَت  ــا. وأقم ــَحقَت أبواهَب ــر. وس ــُه القدي ــَك اإِلل ــا أنَّ ــَم ب اجلَحي
ــُن  ــُدَك نح ــك ُنمجِّ ــه. لِذل ــْوِت كإل َة امل ــزَّ ــَت ِع ــوات. وَنقض األم
َة الَعــُدوِّ امُلبيــد. وأقــاَم  األرضيِّــَن بحــرارة. يــا َمــن قــاَم ُمبيــدًا ِعــزَّ
انــا  مَعــُه مجيــَع امُلؤمنــَن بــِه. وافتــدى العــامَلَ ِمــن ِســهاِم احلَيَّــة. وَنجَّ
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ِمــن ضالَلــِة الَعــُدّو. بــا أنــُه امُلقتــِدُر وحــَدُه. ولــذا ُنســبُِّح بُحســِن 
ــُكّل. ــُه ال ــَك إل ــا أن ــا. ب ــا َخلَّصَتن ــي هب ــَك الت ــادة. قيامَت عب

ة قطع مزامر الباكريَّ
يــا رّب. إنَّ صليَبــَك َحيــاٌة وقيامــٌة لشــعبَِك. وعليــِه اتكاُلنــا. 

ــاَك ُنَســبُِّح يــا إهِلَنــا القاِئــَم مــن َبــِن األمــواِت. فارَحْنــا. وإيَّ
ــرَدوَس جلنــِس الَبــرش.  ــَح الِف ــا الســيِّد. قــد َفَت ــَك. َأهيُّ إنَّ َدفنَ
ــَم.  ــا الَقاِئ ــا إهلَن ــاد. ي ــَن الَفس ــَن ِم ــن املفتَدي ــبُِّح نح ــاَك ُنس فإي

ــا. فارَحْن
ــِن  ــن ب ــَض ِم ــيَح الناه وح. امَلس ــرُّ ــَع اآلِب وال ــبِّْح. م لِنُس
األمــوات. ولنــُرْخ إليــِه: أنــَت حياُتنــا وقيامُتنــا. فارَحْنــا.
ــا امَلســيُح. ُقمــَت مــَن القــرِب يف اليــْوِم الثالــث. كــا ُكتِــب.  َأهيُّ
ــُدَك.  ــرِش ُيمجِّ ــُس الَب ــَك ِجن ل. فِلذل ــا األَوَّ ن ــَك َجدَّ ــَت مع وأقم

ــَك. ــبُِّح قيامَت وُيس

اإلثنَني

ــا الكلمــة. املســيُح الــربُّ الكثــُر التَّحنُّــن. الــذي يشــاُء توبــَة  َأهيُّ
مجيــع الذيــَن خطئــوا إليــِه. ال موهَتــم. يــا مــن يصنـَـُع معــي أنــا عبــَدُه 
وام. حتنَّــْن عــيَّ أنــا التَّائــب. الــذي حَيــُرُ أن يســَألَك  رحــًة عــى الــدَّ
ْوِر التــي أســخَطَك هبــا. ففــيَّ ســتظَهُر جُلَّــُة رأفتَِك  غفــراَن مجيــِع الــرشُّ

اإلهليــة. إذا خلَّصَتنــي أنــا غــَر املســَتحّق. بــا أنــَك حمــبُّ البــرش.
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ــَك إىل  ــَة ُتعظُِّم ــواَق املالئكيَّ ــالح. إِنَّ األج ــُق الصَّ ــا الفائ َأهيُّ
األبــد. بأفــَواٍه ال تصُمــُت وأنغــاِم التَّعييــد. وُهــم مشــاهدوَن جِلّيــًا 
مجالــَك البهــّي. ومتلئــووَن مــن ُشــعاِعَك. وشــاخصون دومــًا إىل 
عوَن  َة الكاملــَة الغبطة. ويتشــفَّ مــا أماَمهــم. يْقَبُلــوَن بنشــاٍط األشــعَّ

بدالــٍة يف نفْوِســنا.
ــواب.  ــن كلِّ ج ــزوَن ع ــا عاج ن ــا. فإِنَّ ــا ربُّ ارْحن ــا ي إِرْحن
ــيِّد:  ُم لــَك نحــن اخلطــأَة هــذا االبتهــال. بــا أنــَك السَّ ولذلــك ُنَقــدِّ

ــا. إرْحن
لنــا. ال َتغَضــْب علينــا جــّدًا وال  ــا عليــَك توكَّ إِرْحنــا يــا رّب. فإنَّ
َك. وَأنِقذَنــا ِمــن أعداِئنــا. فإِنــَك  َتذُكــْر آثاَمنــا. بــل انُظــِر اآلن بحنــوِّ
أنــَت إهلُنــا ونحــُن شــعُبَك. ومجيُعنــا صنــُع يديــَك. واســمَك ندعــو.

ــد  ــا. فق ــدَء خالِصن ــارْت ب ــول. ص ــَل للبت ــَة جربائي إِنَّ خماطب
ــالَم ومل هَتــُرْب مــَن التَّحيَّــة. ومل تشــكَّ مثــَل ســارَة يف  ِســمعِت السَّ
اخلبــاء. بــل قالــْت: هاأنــذا أمــُة الــرّب. فليُكــْن يل بحســِب َقْولَِك.
ــَرٍة  ــًة غــَر مفكِّ ــاَة كلَّهــا. ُمتَوانِي ــِت احلي ْف ــا نفــس. لقــد َأرْسَ ي
هيــب. فاســَتْيِقظي واختــاري التَّوَبــة. إِرَعــوي  يف يــْوِم القضــاِء الرَّ
ــا الــرؤوف. ال تذُكــْر يف ســاعِة القضــاِء  وارُصخــي إىل املســيح: َأهيُّ

ــاَي الكثــرة. خطاي
يســوَن قــد اســتناروا  وام. فالقدِّ يقــَن نــورًا عــى الــدَّ دِّ إِنَّ للصِّ
َج  ــَن رُسُ ــب. ُمطِفئ ــم كَواك ــأألوَن كأهنُ ــًا يت ــا رّب. دوم ــَك ي ب

ــي. ــي. وخلِّصن ــا رساج ــا خملَِّصن ــْر ي ــم َأن ــَرة. فبصلَواهِت الَكَف
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لنُنِْشــْد بــال صمــٍت بالقلــِب والفــم. ألُمِّ اهللِ الفائقــِة التمجيد. 
يســن. معرِتفــَن بَأهنــا والــدُة  التــي هــي َأقــدُس مــَن املالئكــِة القدِّ
ــي  ــة. وه ــَد والدًة حقيقيَّ ــَه املتجسِّ ــَدِت اإلل ــا ول ــا َأهن ــه. ب اإلل

تشــفُع بــال انقطــاٍع لنفْوِســنا.
َوَقْعــُت يف أيــدي لصــْوٍص أرشار. وأمَســيُت بــَن حــيٍّ وميٍت 
ــا املســيح. واشــِفني  بســبب اجلــراِح امُلِهلكــِة للنفــس. فــارأْف ب َأهيُّ

بزيــِت احلنــّو. لكــي ُأمِّــَدَك.
ــَل  ــَرِة خطايــاي. فامنَْحنِــي َوابِ َأمَســْيُت مغــاَرَة لصــْوٍص لَِكْث
ــْريِن ألصــَر هيــكاًل لروحــَك  ُدمــْوٍع يــا َمــن ُولِــَد يف مغــاَرة. وطهِّ

وس. القــدُّ
ــُل  ــج. فَأتوسَّ ــاِء الَبِه ــِة َذوي الَبه ــْوِف املالئك ــدو لُِصُف إيِنِّ أش
ــِق  ــي برَِبي ــول: َأهبِْجنِ ــَدَك. وأق ــُن وح ــيُح املتحنِّ ــا املس ــَك َأهيُّ إلي

ــق. ــِم األني مَلَعاهِن
ــْد َتفكــَر َنْفــِي. عــى َصْخــَرِة اإِليــاِن الراِســَخة.  يــا رّب. وطِّ

ًة. ــا الصالـِـح. َمْلجــًأ وِعزَّ ْذُتــَك. َأهيُّ َ أليَن اختَّ
ــْف أبــدًا عــِن الــرشور.  عاهــدُت املســيَح عــى التوبــة. وملْ َأتوقَّ
فــاذا حَيِــلُّ ب وقــد َأصاَبنـِـي َعمــًى روحــّي. فــارأْف ب يــا ابــَن اهلل.

ْلنـِـي َأن َأحيــَد عــن ُطــُرِق  إِنــَك طريــُق احليــاِة يــا خملِّــص. فَأهِّ
اخلطيئــِة القاتَلــة.

ــاِرِخ  ــاِرُق عــى العــامل. َأنـِـْر َقْلــَب الصَّ ــا املســيح. النُّــوُر الشَّ َأهيُّ
إِليــَك مــَن اللَّيــل. وَخلِّْصنــي.
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ــا املســيح. يــا مــن َنبــَت ِمــن َجــْذِر  ــْف نباتــاِت َأهوائــي َأهيُّ َجفِّ
ــى. واغــِرْس يفَّ َخْوَفــَك. يسَّ

ــى  ــًا. حت ــاِن ُعيون ــى للُعمي ــن َأعط ــا م ــي. ي ــي نف ــْح َعينَ إِْفَت
ــواء. ــِة األه ــن ُظلَم ــَو م ــوَرَك فَأنج ــَن ن ُأعاِي

يــا رُؤوف. إِمــْأ نفــي ِمــن مــاري التَّوبــِة املحيَيــة. وامنَْحنِي 
موع. ــَن الدُّ ــارًا م َأهن

َعِمَيــْت بصــَريِت ِمــن َتَفاُقــِم الرذيلــة. فلــْم َأنُظــْر نــوَر التوبــة. 
ــا املســيُح خملِّــي خلِّصنــي. فيــا َأهيُّ

ــاِل  ــِة مج ــْأألوَن بَِبْهَج ــم تت ــون. إِنك يس ــُة القدِّ ــا املالِئك َأهيُّ
ابــِط الــكّل. وَأنتــم قاِئمــوَن بالُقــْرِب مــن َمـْـِد املســيِح الــذي  الضَّ
ــَه  ال ُيوَصــف. َتُرخــوَن بَلهفــٍة كلَّ حــن: ُمبــارٌك َأنــَت يــا أهللُ إِل

ــا. آبائن
لقــد ِغــْرُت مــَن الغنــيِّ القــايس القلــب. فاقتديــُت بِخصالـِـِه. 
ــة.  ــَواِب التوب ــاَم َأب ــِح َأم ــر. الطري ــِي املفَتِق ــن عق ــُت ع وَتغاَضْي
ــي ال  ــاِر الت ــيُح إىِل الن ــا املس ــْث ب َأهيُّ ــال َتْبَع ــة. ف ــْوِر للرذيَل املْأس

ــأ. ُتطَف
ال تْأُخــْذيِن ِمــن هــذِه احليــاِة وَأنــا ُمهِمــٌل لأعــاِل الصاحلــة. 
د. فيــا َمــن َكــفَّ َأذى اخلطيئــة. إِمنْحنــي َرْجعــًة إهِليَّــًة  وغــُر مســتعِّ

يــا رؤوف.
ــِه.  ــا بَعْينِ ــَدْت خالَِقه ــالك. َوَوَل ــرَح بامل ــِت الَف ــْن قبَِل ــا َم ي

ــذراء. ــا ع ــِك. ي ــن ُيَعظِّموَن ــِي الذي َخلِّ



- 151 -

عــًا للحنَطة. وَأمــا َأنــا فبِابتعادي  ــِة موزِّ إِنَّ يوســَف صــاَر بالِعفَّ
ُر ُجوعــًا إىِل األَعــاِل الفاضلة. عنــَك. َأمســْيُت َأَتَضــوَّ

ــدًا.  ــاِر َأِقــُف متنهِّ إيِن عــى مثــاِل بطــرَس َأبكــي تاِئبــًا. وكالعشَّ
ــا املســيح.  ــاطِر َأعــوُد هاتفــًا ِمــن صميــِم القلــب: َأهيُّ وكاالبــِن الشَّ

َخطِْئــُت فاغِفــْر يل.
ــذي كان  ــالِك ال ــَد امل ــَت ي ــا َأْوَقْف ــرؤوف. ك ــيُح ال ــا املس َأهيُّ
ــك  ــَك. كذل ــِة داوَد نبيِّ ــبب خطيئ ــيِفَك. بس ــعَبَك بس ُب ش ــْرِ َي
فــًا عنهــا. بَغــَزاَرِة رَحتِــَك. مــا  اآلَن امنــِح الســالَم لكنائِســَك. خُمفِّ

ــن. ــَن املح ــا م ُده َيتهدَّ
طبيــَب  رُضِّ شــعبَك يــا  إىِل  ُأنُظــْر  املســيُح الســيِّد.  ــا  َأهيُّ
ــن بــَك.  اِمــَك امُلحَتفِّ عــاِت خدَّ النفــْوِس واألجســاد. واشــِفِه بترُّ

. ــكلَّ ــَك ال ــا َمِل ــا اهلل. ي ــرُت. ي ــواٍت ال تف ــَك بأص دوَن ُيمجِّ

الّثاَلثاء

َمــْن ُينِقــُذين مــن جســِد املــْوِت الشــقيِّ هــذا. ويصــوُن نفــي 
َبــة. فجســدي. إن كاَن يف عافَِيــة. يثــوُر عــى نفــي  ســاملًة غــَر ُمرَّ
ــس.  ــا التَّعي ــي أن ــي. َوْي ــِرَض ضاَيَقن ــرًا. وإن م ــيَّ قه ــلَُّط ع ويتس
فــال أســتطيُع احتــاَل ُضعفــي. ال تســمْح يــا خُملِّــي وجابِــي. أن 

. كــا ارتضيــَت. ْوِح الــذي نفخَتــُه يفَّ اُب عــى الــرُّ ــَب الــرتُّ يتغلَّ
ــابُق  ــا السَّ َأنــا املحكــوَم عــيَّ بســبب تبذيــري. َأجثــو لــَك َأهيُّ
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ــَك.  ــن َأعــاِق قلبــي َأبتهــُل إِلي الــذي يفــوُق مــُدُه كلَّ قــول. وِم
فانظــْر إىل ضيــِق نفــي. يــا مــن بــزَغ قبــَل الفــرح. ُأنظــْر إىل جــراِح 
قلبــي. يــا داعيــًا إىل التَّوبــة. وامنحنــي اخلــالَص بشــفاعتِك اإلهليَّــِة 

عــِك إىل الــرّب. وترُّ
إِنَّ احِلْقــَد هــو عالمــُة الغَضــب. والغيــَظ هــو إِظهــاُرُه. ومهــا 
ــفيهَة  ــواَل الس ــاٍء األق ــال حي ــِذُف ب ــرديَء. َيق ــَم ال ــالِن الف جَيع
ــَم كــا  ــُق هبــا. مســتْوِجبًا نــاَر جهنَّ الشــنيَعة. التــي ُتصــرِّ َمــن َينطِ
ــْوِت  ــِط املمُق ــا نفــي. واهــُرب مــَن الغي كتــب. فاســتيقظي إذن ي
ــم.  ــداٍد وخي ــذيِء وكلِّ احت ــكالِم الب ــْخِط وال ــب. والسُّ والغض

ــيِّديت. ــا س ــي ي ــه: إرحين ــَدِة اإلل ــي إىل وال وارُصخ
ال توبــَة يل. بــل وال دمــوع. فلذلــك أبتهــُل إليــَك يــا خملِّــص. 

أن تعــوَد ومتنََحنـِـي توبــًة قبــل املــات. حتــى أنجــَو مــَن العــذاب.
هيــِب قولــَك:  ــا املســيح. عســانا ال نســمُع يف حضــورَك الرَّ َأهيُّ
ــا  ــص. وإْن ُكنَّ ــا املخلِّ ال أعِرُفُكــم. فقــد وَضعنــا فيــَك رجاَءنــا َأهيُّ
حيــَم. أشــِفْق عــى نفْوِســنا. لِتَوانينـَـا ال نعمــُل بأوامــِرَك. فأنــَت الرَّ
ــق. ونصــرُة  ي ــرُح كلِّ الذيــن يف الضِّ ــِت ف . َأن ــا ُأمَّ اهللِ العــِيّ ي
اُز الُعميــان.  املظلومــن. َوِغــذاُء البائســن. وَعــزاُء الُغربــاء. وُعــكَّ
ــى.  ــُة اليتام ــن. ومعين ــُد امُلتَعب ــُأ وَعُض ــقاء. وَملج ــاُد السُّ وافتِق

ــِدِك. ــاِذ عبي ــي إىل إِنق ــرة. فَأرِسع ــا الطَّاه ُته ــِك َأيَّ ُع إلي ــرَّ فنَت
ــواب.  ــن كلِّ ج ــزوَن ع ــا عاج ن ــا. فإِنَّ ــا ربُّ ارْحن ــا ي إِرْحن
ــيِّد:  ُم لــَك نحــن اخلطــأَة هــذا االبتهــال. بــا أنــَك السَّ ولذلــك ُنَقــدِّ

ــا. إرْحن
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لنــا. ال َتغَضــْب علينــا جــّدًا  ــا عليــَك توكَّ إِرْحنــا يــا رّب. فإنَّ
ــا ِمــن أعداِئنــا.  َك. وَأنِقذَن ــْر آثاَمنــا. بــل انُظــِر اآلن بحنــوِّ وال َتذُك
فإِنــَك أنــَت إهلُنــا ونحــُن شــعُبَك. ومجيُعنــا صنــُع يديَك. واســمَك 

ندعــو.
ــاِة  ــِق احلي ــى طري ــعوَب ع ــَت الشُّ ــَك دَلْل ــا َأن ــا. ب ــا يوحن ي
ــْص نفــَي  صاِرخــًا: إِجَعلــوا قلوَبُكــم مســتقيمًة أمــاَم الــرّب. خلِّ
ْ فكــرَي القــايَس منســِحقًا. وَأنِقــْذين مــَن  الكثــرَة اخلَطايــا. وصــرِّ

ــص. ــابَق املخلِّ ــا س ــَك. ي ــذاِب بصلواتِ الع
بوهَنــم.  ــهداُء جُياِهــُدون يف امَلْيــداِن والطُّغــاُة ُيعذِّ بينــا كان الشُّ
كانــْت َأجــواُق الذيــن ال جســَد هلــم واِقفــًة ُمِســكًة جوائــَز 
ــادوا  ــوك. وَأب ــاَة واملل ــاُء الطُّغ ــَك احلك ــَل أولئ ــار. فأذه االنتَص
اُهــم. املجــُد لَك. َبليَعــاَل باعرتافِهــم باملســيح. فيــا رّب. يــا مــن قوَّ
ــًا وســاتِرًا وخالصــًا. فُأَمِّــُدُه.  هــذا هــَو إهِلــي. صــاَر يل ُمعين

ــد. ــُه باملجــِد قــد مَتجَّ ــُه. ألَن ــُه َأب. فَأْرَفُع إِل
ــِة  ــي. إيِن ُمبِحــٌر مــَع َأفــكاري الباطلــة. يف جُلَّ يــا يســوُع خملِّ
احليــاِة اهلائَلــة. وقــد َغِرْقــُت مــرارًا. واأســفاه. فَأْنِقــْذين يــا يســوُع 

ــي. خملِّ
ُة امُلْزهــَرة.  ــِة النــِرَ يَّ يــا ســابَق املســيح. إِنــَك نبتــُة الربِّ
ــي إىِل  ْقن . ووفِّ ــُت يفَّ ُح َينُب ــرْبَ ــذي ال َي ــَل ال ــي الكَس ــتْأِصْل منِّ فاس

ــة. ــاِر التوَب ــاِج ثِ إِنت
ــَك  ــاَك. ألَنَّ ــَرِة وصاي ــى صْخ ــَق ع ــَي الَقِل ــْت َقْلب ــا رّب. َثبَّ ي

وٌس ورّب. ــدُّ ــَدَك ق ــَت َوْح َأن
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إيِن ال َأزاُل َأُحــكُّ ُجــروَح نفــي هائــًا يف حمبَّــِة اللَّــذات. وَأنــا 
ــلُّ  ــاذا حَيِ ــي. ف ــْوَدَة إىِل الَوْع ــُر الَع ــعور. ال ُأوثِ ــٌد الشُّ ــدي فاق َوح
ب. ومــاذا َأصنــع؟ فيــا َأهيــا املســيُح الــرؤوُف اشــِفني وخلِّْصنــي.
ــا املخلِّــُص املحــبُّ البــرش. َأْبَتِكــُر إِليــَك مــَن اللَّيــل. طالِبــًا  َأهيُّ

َأن ُتْرِشــَدين إىِل وصايــاَك. وُتعلَِّمنــي َأن َأْصنـَـَع َمِشــيَئَتَك.
بــُت عقــي َعــن كلِّ فضيلــة. فإِليــَك َأبتِهــُل َأهيــا املغبــوط.  غرَّ
ــِه  ــًة إِلل ــي خاصَّ َعَلنِ ــًا. َأن جَتْ ــبياًل غريب ــاِة س ــلَك يف احلي ــذي س ال

ــر. ــاِح الباِه ــِق والنج ــي بالتوفي ــكّل. وُتْصِلَحن ال
ِة اإِلهليَّــة. فَولــْدِت البــارَع اجلــال.  نْــِت يــا عــذراُء باألَشــعَّ َتزيَّ
ــُدِك  فإِليــِه ابتهــي يف خــالِص نفْوِســنا مــَن البـِـى. نحــن الذيــن ُنمجِّ

بإِيــاٍن وَشــوق.
ــِرًا ِمــن َأصــٍل عقيــم. وجعلــَت  ــّي. نبــتَّ فرعــًا َن ــا النّبِ َأهيُّ

ــبِيح. ــرًة بالتَّس ــِة اهلل. مثم ــن معرف ــَة ِم ــوَب العقيم القل
لقــد َخطِْئنــا. وَأثِْمنــا. وارَتَكْبنَــا املَظــامِلَ َأماَمــَك. فَلــْم َنْحَفــْظ 
ومَلْ َنْصنَــْع مــا َأَمْرَتنــا بــِه. فــال هُتِْملنَــا إىِل االنِقضــاِء يــا إِلــَه آبائنــا.

ــَك التــي ال  ــدَّ هلــا. فَأنظــُر إىِل رحت ــًا ال َع ــُت ُذنوب لقــد ارتكب
ــي  ــَك. فامنَْحن ــرَبَك وطِيَبَت ــُم َص َك وَأعل ــوَّ ــِرُف ُحن ــا. وَأع ــدَّ هل ح

ــي. ــِة وخلِّْصن ــاَر التوب ثِ
ْفــَح  إِْشــِف آالَم قلبــَي الُعَضالــَة يــا رُؤوف. وَهْبنِــي الصَّ
ــْف ِعبئــَي الثقيــل. لكــي ُأمِّــَدَك بخُشــْوٍع عــى  عــن ُديــوين. وَخفِّ

ــا. ــَه آبائن ــا إِل وام. ي ــدَّ ال
ُجنــوُد  ــُدُه  مُتَجِّ الــذي  َســبِّحي  وَخليَقــة.  َنَســَمٍة  كلَّ  يــا 
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ــرافيم. وباِركيــِه وارَفِعيــِه إىِل  ــروبيُم والسِّ ــاوات. وخَتَْشــاُه الشِّ السَّ
ــور. ه ــِع الدُّ مَجي

ــا املســيح. إيِن َأعَتــرِب كــَداود عظيــَم رحتِــَك. وَوفــرَة  َأهيُّ
ُع  ــَك: َأرْسِ ــُه إِلي ــَأرُصُخ مع ــُه. ف ــَر من ــُت َأكث ــد خطِْئ ــَك. وق رْأفتِ

ــة. دًا بالرَح ــرِّ ــا متف ــي ي وارَحْن
ــا  ــايت. َبينَ ــًة حســنًة حِلَي ــًا َأن ُتْعطَِينِــي هِناَي ــُب إِليــَك راجي َأْطُل
يــرة.  َأنــا لِقســاَوِة َقلبِــي. ال َأرَغــُب يف َأن َأضــَع حــّدًا ألَعــايل الرشِّ

فــارأْف ب. يــا كلمــَة اهلل.
ــا النبــّي. َأحــِرْق بنــاِر َطِلباتـِـَك امُللَتِهبــة. َهِشــيَم آالم عقــي.  َأهيُّ
وأضــئ رِساَج قلبــَي امُلنطِفــئ. حتــى إذا عاينــُت نــوَر أواِمــِر اخلالِق 
ــُه. وارفعيــِه إىل مجيــِع  ــاًل: ســبِّحي الــربَّ يــا أعاَل ــُم قاِئ ــًا. ُأرنِّ َجِلّي

هور. الدُّ
ــا  ــة. ي ــُة نعم ــاُة املمتلئ ــا الفت ــع َأيته ــي يف التواُض ــي عق إِْحَفظ
ــَأِة  ــن َحْ ــي م ــياطن. وارفِعين ــاُمَخ الش ــْت َتش ــا َحطَّ ــن بِوالَدهِت م
ــَم قائــاًل:  األَهــوار. وَأشــبِعيني ِمــن نِعمتِــِك َأنــا اجلائــع. حتــى ُأرنِّ

ــور. ه ــِع الدُّ ــِه إىِل مجي ــُه. وارفعي ــا َأعاَل ــربَّ ي ــبِّحي ال س
ــل. َوِوالَدٌة  ــال َرُج . ُأمٌّ ب ــْويِلّ ــٌل َبُت : َجَب ــرَّ ــِوالَدَة ال ُتَف إِنَّ ال
ــَع  ــَك َنحــُن مَجي ــع. لذل َد الطباِئ ــِه جــدَّ ــَد اإلل بــال َفســاد. ألَنَّ َمْولِ

ــُرْوٍس هلل. ــتقاَمِة رأٍي. كُأمٍّ َع ــِك باس ــاِل ُنَعظُِّم األَْجي
انيــة. ومثــَل  مــوَع مثــَل الزَّ م لــَك الدُّ يــا حمــبَّ البــرش. إيِن ُأقــدِّ
ــَل  ــي. ومث ــر يل وخلِّصن ــاًل: إِغِف ــَك قائ ــِد َأرُصُخ إِلي ــاِر امُلَتنهِّ العشَّ
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لنــي للتوبــِة والغفــراِن مثــَل  الَكنْعانيــِة َأهتِــف: إرَحنــي. فَأهِّ
ــرس. بط

اِت  ــذَّ ــًا بَِمل ــَن جراح ــَي امُلْثَخ ــِف َعق ــرّب. إِش ــابَق ال ــا س ي
نـِـي عــى  ئ النَّــْوَء الــذي ُيْقِلُقنـِـي جــّدًا هَبَيجانِــِه. وُدلَّ احليــاة. وهــدِّ

ــة. ــِة القويَم ــِق التوب طري
ــا النَّبـِـّي. َظَهــرَت وســيطًا بــَن العهَديــِن العتيــِق واجلديــد.  َأهيُّ
ــِه  ــلْوِك في ــا إىِل الس ْقنَ ــاين. فوفِّ ــوَر الث ــَت ن ــَت األَوَل وَأْعَلن فَأبَطْل

ــَدة. ــَن الظُّلمــِة املَؤبَّ بضمــٍر َنقــيٍّ إهِلــّي. حتــى َننْجــَو ِم
يــا رّب. لــو ملْ يكــن قديســوَك ُشــفَعاَءنا. وصالُحــَك مشــِفقًا 
ــذي  ــُص ال ــا املخلِّ ــبيحَك. َأهيُّ ــى تس ــُر ع ــا نج ــَف كن ــا. كي علين
ــى  ــِفْق ع ــْوِب أش ــارَف القل ــا ع ــاع. في ــال انقط ــُة ب ــُه املالئك ُتباِرُك

ــنا.  نفْوِس
ُتها البتوُل  ما ِمن احٍد ُيسارُع إليِك. ويعوُد ِمن عنْدِك خائبًا. َأيَّ

النَّقيَُّة والدُة اإلله. بل َيلَتِمُس النِّعمَة فيناُل املوهبة. عى وفِق 
ُملَتَمِسِه.

األْربَعاء

ــْر إىل  ــْع وانُظ ِل ــكلَّ َيُْلصــون. إطَّ ــا مــن َيشــاُء أنَّ ال . ي ــمَّ ألّلُه
َم إليــَك  ــا باطِلــة. فَمــن ُتــَراُه َتقــدَّ صــاليت. وال َتنُْبــْذ دموعــي كَأهنَّ
ــراَرة. وملْ  ــَك بح ــَراُه رصَخ إلي ــن ُت ــاالً. أو َم ــْص ح ــًا ومل َيُل جاثي
ــَك.  ــِم رحتِ ــيُد. لَِعظي ــا السَّ ــَك َأهيُّ ــْور؟ فإن ــى الَف ــُه ع ــَمْع ل َتس

ــَك. ــَتِغيثَن ب ــالِص امُلس ــا ربُّ إىل خ ــِرُع ي ُت
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ــقَط  ــذي س ــا ال ــرش. َأن ــَك للب ــي بمحبَّتِ ــن. َأِقْمن ــا املتحنِّ َأهيُّ
ات. وال َتســَمْح َأن َأصــَر َشــاَتًة  ــِة امللــذَّ َق بمحبَّ ــزَّ ــا ومَت يف اخلطاي
ــا  ــل ب ــة. ب هيب ــٍل ألرسارَك الرَّ ــَر َأه ــي غ ــياطن. وال َترُتْكنِ للشَّ
ــدي وُدموعــي. وَأعتِْقنــي ِمــن  َأنــَك رحيــم. إِْقَبــْل قبــَل املــاِت َتنهُّ

ــي. أهوائ
ــادوَن  ــاُة ُين ــاوّي. والُدع ــرْوِس السَّ ــْرُس الع ــدَّ ُع ــد ُأِع لق
ــِك  ُتهــا النَّفــُس الكئيبــة؟ إِن َأثواَب ــَن َعمــدًا َأيَّ ــالَم َتَتباَطئ ــِه. فَع إلي
عــارة. فكيــَف َســَتْدُخلَن إليــِه يــا شــقيَّة؟  كلَّهــا ُمَدنَّســٌة حّقــًا بالدَّ
ائمــِة البتوليَّــة. وارُصِخــي إليهــا  ــي وارَكعــي قبــَل املــاِت للدَّ فهُلمِّ
ريني بــُزوَف شــفاعتِِك.  ِمــن صميــِم القْلــِب قائَلــة: إِنَضحينــي وطهِّ

لينــي لُِدخــْوِل اخِلــْدِر لكــي ُأعظَِّمــِك. وَأهِّ
ــرّب.  ــيُح ال ــا املس ــَك َأهيُّ ــبُة صليب ــرَزْت خش ــا ُغ ِد م ــرَّ بُِمَج
ــُه  ــُم ابتلعْت ــِت اجلحي ــذي كان ــإِنَّ ال ــوت. ف ــُس امل ــْت ُأس َتَزْعَزع
ــا  برشاَهــٍة َأطَلَقْتــُه بِرْعــَدة. وقــد أظهــرَت لنــا خالَصــَك َأهيُّ

ــُدَك يــا ابــَن اهللِ. فارْحنــا. القــّدوس. فنمجِّ
نــا َنْســُجُد يف املوضــِع الــذي  اليــوَم تــمَّ القــوُل النَبــوّي: فهــا إِنَّ
ــا  ــالص. فنِلنَ ــوَد اخل ــا ع ــد ُذْقنَ ــا رّب. وق ــاَك ي ــِه قدم ــْت في وَقَف
ــَق ِمــن آالِم اخلطيئــة. بشــفاعِة والــَدِة اإللــه. يــا حمــبَّ البــرِش  الِعْت

وحــَدَك.
ــا  ــنا. أم ــِل ِجنِس ــى ألص ــِت البِ ــْدٍن. َأنَتَج ــجرَة يف َع إِنَّ الشَّ
ــإِن  ــاة. ف ــُه احلي ــرْت ل ــد َأزه ــة. فق ــِب يف اجلُلُحَل لي ــجرُة الصَّ ش
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ــَد  ــيح. ووَج ــمِر املس ــَم بَتس ــدّو. وُرِح ــرشِّ الع ــَب بِ ــد ُغِل آدَم ق
ــة. ــبِة املباَرك ــا لَلَخَش ــًا: ي ــردوَس صارخ الف

ُعلِّقــَت عــى الصليــِب كَحَمــٍل َأهيــا الَكِلمــة. طالِبــًا َخروَفــَك 
ــُد  ــة. فاملج ــِر الضالَّ ــَك غ ــُه إىِل خرافِ ــُه وضَمْمَت ــاّل. فوَجْدَت الضَّ

ــَك يــا يســوع. تِ لعزَّ
إِنَّ األُمَّ األُوىل. َأدخَلــْت إِلينــا املــوَت بُخْبــِث مشــوَرِة العــدّو. 
َأّمــا َأنــِت يــا نقيَّــة. فبوالَدتـِـِك احليــاَة َأحييتِنــا. بعــَد أن كنَّــا َأمَواتــًا 

بالفســاد.
الــُح إهِلــي. الَّــذي َرفــَع  بُّ الصَّ ــا الــرَّ وٌس مثَلــَك. َأهيُّ ليــس قــدُّ

شــأَن املؤمنــَن بــِه. ووطََّدنــا عــى صخــَرِة االعــرتاِف بــِه.
َمــًة َترنيــًا َيليــُق بــاهلل.  ّب. ُمرنِّ ــرَة ُتعيِّــُد يف الــرَّ إِنَّ الكنيســَة امُلوقَّ

يت وَربِّ وإهِلي. وهاتفــًة بِنيَّــٍة طاهرة: املســيُح قــوَّ
الــح. َأضــْئ بنـُـْوِرَك اإِلهلــّي. نفــوَس امُلبَتِكريــَن إِليَك  ــا الصَّ َأهيُّ
ــَك َأنــَت اإِللــُه احلقيقــّي. الَّذي  ــا الكلمــة. َأنَّ ْفهــم. َأهيُّ بَشــْوٍق. وَعرِّ

الَّت. اســتْدعانا ِمــن ُظلَمِة الــزَّ
بــُت  ِت الــوالدَة الغريَبــة. لقــد َتغرَّ ُتهــا العــذراُء التــي اختــرَبَ َأيَّ
ــا.  ــًا َعن ــاَطتِِك غريب ــي بَوَس ــة. فاجعِلين ــِة اخلطيئ ــِن اهللِ بمالزَم ع

ــرؤوف. ــاهللِ ال ــًا ب ــًا ُمْلَتِصق قريب
ــُت  ْع ــارب. فَأرْسَ ــِة التَّج ــًا بعاصف ــِر طامي ــَر الُعم ــُت بح رأي
حــة. َأصِعــْد مــَن  إىِل مينــاَك اهلــادئ صارخــًا إِليــَك: يــا جزيــَل الرَّ

ــايت. ــاِد حي الَفس
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ــا  ــِة العــود. وَأم ــوُت بِمذاق ــُه امل إِنَّ آدَم اإِلنســاَن األَول. َأصاَب
ــدوَّ  ــاَت الع ــود. َأم ــى الع ــِه ع ــيح. فبَمْوتِ ــاين املس ــاُن الث اإِلنس

ــَدة. ــاَة اخلال ــا احلي ــة. ومنَحنَ اِهَي الدَّ
ــي. أليَن  ــِر إِراَدٍة منِّ ــى غ ــقّي. ع ــا الش ــَح َأن ــُب الَقبي إيِن َأرتِك
َتعبَّــدُت للعــاَدِة التــي جعَلْتنـِـي عبــدًا لعبيــٍد أرشار. ُأْقُصــوا عــِن اهللِ 

رينــي. ِريــن. فَأعتِِقينِــي َأيتهــا الســيِّدُة العــذراُء وحرِّ ُمَتَهوِّ
ُتهــا  ة. فإِليــِك َأطُلــُب َأيَّ َأْظَلَمــْت َبصــَريت بُِســْكِر اخلطيَئــِة امُلــرَّ
الســيِّدُة العــذراء. التــي َوَلــَدْت بغــِر فاِلَحــة. العنقــوَد الــذي َيْقُطُر 

ْحــَو واخلــالص. مَخْــَر اخلــالِص للجميــع. ســاِئاًل َأْن َيْمنََحنـِـي الصَّ
ــاة. ُرفِعــَت عــى َخشــبٍة مغروســٍة يف األَرض.  ــَل األَن ــا طوي ي
ــة.  ــاعاِت واألَزمن ــَت ربُّ الس ــار. َأن ــِف النه ــًا يف منَتَص مصلوب
فَأْصَلحــَت ثمــَر الفــرَدْوِس امُلهِلــك. الــذي بــِه زلَّ آدُم يف الفرَدْوِس 

َر ســاقطًا. فتهــوَّ
ــة.  ــَك النقيَّ ــاِت والَدتِ ــالح. بَطِلب ــُق الصَّ ــيُح الفائ ــا املس َأهيُّ
ــَة  ــَك اخلالصيَّ ــا الــذي وحــَدُه داَس رشيعَت إرأْف ب وخلِّْصنــي. َأن
ــًا  ــى َمدين ــة. فَأمس ــِة الفظيع ــَد للمعِصَي ــٍل. وتعبَّ ــالِل عق ــِن اخت ع

ــِه. ــًا علي َمْقِضّي

اخَلميس

ة. فهَزمــوا كتائَب  ــاويَّ ي السَّ َة املعــزِّ إِنَّ رســَل املســيِح نالــوا ُقــوَّ
ــوَقة.  ــم ُس ــوَك وه ــوا املل ُدون. ووبَّخ ــرَّ ٌل ُم ــزَّ ــم ُع ــداِء وه األع
وُهــم بــكالِم اإلنجيــل. وقد  يُّــون. وحاجُّ وَأخــَزوا احلُكــاَء وُهــْم ُأمِّ
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وا األُمــَم خاِضعــَن  صنُعــوا اآليــاِت بــكالِم النِّعمــة. وهكــذا صــرَّ
ــٍة يف نفْوِســنا. عوَن بدالَّ للمســيح. وهــُم اآلن َيتَشــفَّ

لقــد صبــا إليــَك تالميــُذَك األرشاف. فَأنكــروا ذواهِتِــم 
وَتبِعــوَك بنَشــاط. وَحلــوا ُصلباهَنــم وراَءَك وَترُكــوا األرَض إِطاعــًة 
ــة.  وا األَُمــَم إىل معرفتِــَك احلقيقيَّ ــاوات. وردُّ ألمــِرَك. فَوِرثــوا السَّ
ــُم  ــور. فُه ــِع األم ــًا يف مجي ــَن دائ ــَك خاِضع ــاروا ل ــم ص ــا َأهن وب

ــنا. ــٍة يف نفْوِس عوَن بدالَّ ــفَّ اآلن َيتش
ــذَك.  ــى تالمي ــًا ع ــُة يوم وبع ــِت الزَّ ــا هبَّ ــيح. عندم ــا املس َأهيُّ
ــا.  ــد هَلْكن ــا فق ــم. خلِّْصن ــا معلِّ ــوا: ي ــفينة. رَصخ ــم يف السَّ وه
ونحــن اآلن َنطلــُب إِليــَك صارخــن: يــا خملَِّصنــا املحــبَّ البــرش. 

ــدائد. ــَن الشَّ ــا م ن نجِّ
ــُة التــي َحلــْت ثمــرَة  ــِت الكرمــُة احلقيقيَّ ــه. َأن ــدَة اإلل ــا وال ي
ســِل ومجيــِع  ُتهــا الســيِّدة. فاشــفعي مــع الرُّ احليــاة. إِليــِك َنبَتهــُل َأيَّ

القديســن. َأن ُترَحــَم نفوُســنا.
ــص. كــا حــرَت يف وْســِط تالميــذَك ومنَْحَتُهــم  ــا املخلِّ َأهيُّ

ــا وخلِّْصنــا. ــالم. ُأحــُرْ أيضــًا بيننَ السَّ
ــا الرســُل امُلتكلِّمــوَن باإِلهليــاِت املغبوطــوَن لــدى اهلل. بــا  َأهيُّ
ة. وَأنِقُذونــا ِمــن ليــِل  َ أنكــم نــوٌر للعــامل. َأنرونــا بإرِشاقاتُِكــُم النــرِّ

األَهــواء. وِمــْن َضبــاِب التجــاِرِب واملَِحــن.
الــُح إهِلــي. الَّــذي َرفــَع  بُّ الصَّ ــا الــرَّ وٌس مثَلــَك. َأهيُّ ليــس قــدُّ

شــأَن املؤمنــَن بــِه. ووطََّدنــا عــى صخــَرِة االعــرتاِف بــِه.
وَح الُقــدَس بحلْولـِـِه الرهيِب  ــدون. إِنَّ الــرُّ ــا الرســُل امُلَمجَّ َأهيُّ
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ــا يف  ــِة ك ــحوقَن باخلطيئ ــاَس املس ــنتُِكم. الن ــبَك بَألس ــم. َس عليُك
بودقــة. وصاَغهــُم بُِكــم صياغــًة جديــدًة للحيــاة.

َمــًة َترنيــًا َيليــُق بــاهلل.  ّب. ُمرنِّ ــرَة ُتعيِّــُد يف الــرَّ إِنَّ الكنيســَة امُلوقَّ
يت وَربِّ وإهِلي. وهاتفــًة بِنيَّــٍة طاهرة: املســيُح قــوَّ

ــَي  ــا قلب ــي. وي ــي ونوح ــي ابك ــا نف ــدي. ي ــي تنهَّ ــا نف ي
ليــَل التصــْق باإِللــِه الصالــِح بــكلِّ جَواِرِحــَك. لكــي ُينِقذُكــَا  الذَّ

ــن. مــَن اللَّهيــِب والعــذاِب اآلتَي
الــح. أضــْئ بنـُـْوِرَك اإِلهلــّي. نفــوَس امُلبَتِكريــَن إِليَك  ــا الصَّ َأهيُّ
ــَك َأنــَت اإِللــُه احلقيقــّي. الَّذي  ــا الكلمــة. َأنَّ ْفهــم. َأهيُّ بَشــْوٍق. وَعرِّ

الَّت. اســتْدعانا ِمــن ُظلَمِة الــزَّ
ــا الرســُل األَماجــد. َحِفْظُتــم يف نفْوِســكم بوضــْوٍح وبــال  َأهيُّ
حَتريــف. رشائــَع الــرْوِح كَألــواٍح كتبَهــا اهلل. فَأبطْلُتــم هبــا الناموَس 

احلــْريفَّ وخلِّْصُتــُم العــامل.
ــارَشًة الــذي ظهــَر بجســٍد مــادِّي.  ــا الرســل. عاَيشــُتم ُمب َأهيُّ
ــَف: ُمبــارٌك  يــاء. فَأنــروين ألَهتِ ــِه املانحــِة الضِّ فاســتنْرُتم بإرِشاَقاتِ

ــَه آباِئنــا. َأنــَت يــا إِل
ــاِء  ــيح. وبامل ــا املس ــرار. َأهيُّ ــدًى لَأب ــَت َن ــِب َأْنَبْع ــَن اللَّهي ِم
ِد إِرادتَِك.  ــَك تفعــُل كلَّ يشٍء بمجــرَّ يــق. فإِنَّ دِّ َأْحَرْقــَت ذبيحــًة الصِّ

هــور. ــُع إىِل مجيــِع الدُّ ــاَك َنرَف فإِيَّ
يــا معاِينــي اهلل. فلحُتــُم القلــوَب القاِحلــَة بِمحــَراِث الــكالم. 
وَزرْعتــم فيهــا امُلعَتقــَد الرشيــف. فحصدُتــُم املخلِّصــَن ُســنباًل نــا 

مئــَة ِضعــٍف.
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اجُلْمَعة

ــا احلليــم. لقــد احتملــَت اللَّطــَم واملــوَت والتَّعيــر. ألنــَك  َأهيُّ
شــئَت أن َتفَتــدَي اجلميــَع مــن يــِد املضــّل. يــا مانــَح احلياِة وحــَدُه. 

ــالح. ــا الفائــُق الصَّ واحتملــَت كلَّ ذلــَك برضــاَك َأهيُّ
ُتهــا العــذراء. َأطلــُب إليــِك فَأهِنــي نفــَي املنحنَيــة.  َأيَّ
ازحــَة حتــت وْقــِر اخلطايــا الباِهــظ. ألَنــه َيســُهُل عليــِك.  الرَّ
ــُض  ــَص الــذي ُينِْه ــة. َأْن حتِمــي عــى ذلــك املخلِّ ــِك الوالديَّ تِ بدالَّ
ــِم  ــل عظي ــاي. ألج ــكَّ خطاي ــاَطتِك ص ــي بِوَس ق ــاقطن. ومزِّ السَّ

ــِك. رحتِ
نــا َنْســُجُد يف املوضــِع الــذي  اليــوَم تــمَّ القــوُل النَبــوّي: فهــا إِنَّ
ــا  ــالص. فنِلنَ ــوَد اخل ــا ع ــد ُذْقنَ ــا رّب. وق ــاَك ي ــِه قدم ــْت في وَقَف
ــَق ِمــن آالِم اخلطيئــة. بشــفاعِة والــَدِة اإللــه. يــا حمــبَّ البــرِش  الِعْت

وحــَدَك.
ــرّب.  ــيُح ال ــا املس ــَك َأهيُّ ــبُة صليب ــرَزْت خش ــا ُغ ِد م ــرَّ بُِمَج
ــُه  ــُم ابتلعْت ــِت اجلحي ــذي كان ــإِنَّ ال ــوت. ف ــُس امل ــْت ُأس َتْزعَزع
ــا  برَشاَهــٍة َأطَلَقْتــُه بِرْعــَدة. وقــد أظهــرَت لنــا خالَصــَك َأهيُّ

ــُدَك يــا ابــَن اهللِ. فارْحنــا. القــّدوس. فنمجِّ
يســوَن قــد اســتناروا  وام. فالقدِّ يقــَن نــورًا عــى الــدَّ دِّ إِنَّ للصِّ
َج  ــَن رُسُ ــب. ُمطِفئ ــم كَواك ــأألوَن كأهنُ ــًا يت ــا رّب. دوم ــَك ي ب

ــي. ــي. وخلِّصن ــا رساج ــا خملَِّصن ــْر ي ــم َأن ــَرة. فبصلَواهِت الَكَف
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إِنَّ أوالَد املخلَّصــَن مــن الَغــَرق. َأخَفــوا حتــَت الثَّــرى. اإِللــَه 
ــا  ــر. وأم ــواِج البح ــًا يف َأم ــَد قدي ــَة املضَطِه ــى الطَّاغي ــذي َأخف ال

ــد. ــد متجَّ ــِد ق ــه باملج ــات. ألن ــربَّ كالَفتي ــبِِّح ال ــُن فلنس نح
ــَك  ــة. فلذل ــرِش امُلهاَن ــَة الب ــِة طبيع ــَك الكريم ــَت بآالِم َأكرم
ــان. ألهَنــا  تــَك بإِي ــَن ِعزَّ دي ــَن وُمجِّ ــوف. ُمعظِّم مــَك بخ ُنكرِّ

ــَدْت. ــد متجَّ ــِد ق باملج
فَزحــَف  ــه.  التألُّ يف  غبــِة  الرَّ بخديعــِة  َأغــواين  العــدوَّ  إِنَّ 
ــًا. إاِل أن املســيَح  وَأخَرجنــي ِمــن عــْدٍن. وَألَقاين عــى األَْرِض ُمهشَّ
ــي. َد ِجبَلت ــدَّ ــا ُأمَّ اهلل. وج ــدًا ي ــاِك جس ــن حش ــَذ ِم ــَف ب واخت َرِئ
ــُرب.  ــذي ال يغ ــوَر ال ــَر الن ــا َأب ــعيا ملَّ ــيح. إِنَّ َأش ــا املس َأهيُّ
ــَن  ــَر م ــا. إِبتك ــَك علين ــمَّ بتحنُّنِ ــذي ت ــّي. ال ــْوِرَك اإِلهل ــوَر ظه ن
ــون.  ــْوِر َينهض ــَن يف الُقب ــون. والذي ــى يقوم ــًا: املوت ــِل هاتِف اللي

ــون. ــن َيبتهج ــُع األرضيِّ ومجي
شــْوِهدَت عــى اجللجلــِة ميتــًا. يــا مــَن أمــاَت اجلحيــَم 
ــى  ــًا ع ــَت معلَّق ــا كن ــاَل في ــَة واجل ــدَت الطَّلع ــِدِه. وفق ــَأملِ جس ب

لنــي. لَوفــَرِة حمبَّتِــَك للبــرش. الصليــب. إِذ شــئَت أن جُتمِّ
ــا  ــواك. مَأن ــَن األَش ــيُِّد وردًة ب ــدِك الس ــا وج ــرة. ملَّ ــا طاه ي
وح. نحــن اهلاتفــَن إِليــِه  كيَّــِة ِمــن مواهــِب الــرُّ بطيــِب ُعطــْوِرِك الذَّ

ــا اإِللــُه الفــادي. بخشــوع: مبــارٌك َأنــَت َأهيُّ
ــاوات. ولَتَتزْلــزْل آساســاُت  ُتهــا السَّ إِنذهــي مرتعــدًة َأيَّ
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ــاكَن يف العــالِء ُحِســَب بــَن االمــوات. وحــَواُه  األرض. فــانَّ السَّ
ــعُب  ــا ش ــبِّحوُه. وي ــُة س ــا كهن ــوُه. ي ــُة بارك ــا فتي ــر. في ــرٌب حق ق

ــور. ه ــِع الدُّ ــوُه إىِل مجي ارفع
ــا املســيح. رشبــَت بــَأملِ الصليــِب الــكْأَس التــي اشــتهيَت  َأهيُّ
ــَن اجلنــِب املحيــي الغفــراَن يل. َأنــا الــذي  َأن َترشهَبــا. فَأفضــَت ِم
ــًا: يــا كهنــُة باركــوُه. ويــا  لــِع كان قــد مــات. فُأســبُِّحَك مرنِّ بالضِّ

هــور. ــِع الدُّ شــعُب ارفعــوُه إىِل مجي
ــِك  ــا ابنَ ــرْب. َأن ــاَهْدتِني يف ق ــي. إذا ش ــا ُأمِّ ــيَّ ي ــي ع ال تنوح
الــذي حْلتِــِه يف أحشــاِئِك بــال َرُجــل. ألين ســأقوُم وأمتجــُد. وبــا 
ــال  ــِك ب ــْوٍق ُيعظِّمْوَن ــاٍن وش ــَن بإي ــُد. الذي ــارَفُع وُأمِّ ــٌه. س َأين إل

ــور. فت
ــا  ــدَت األَوجــاَع مبســوطًا عــى الصليــب َأهيُّ ــَف كاب اه! كي َأوَّ
ــَت  ــَف ُكلِّل ــة! وكي ــَن األَوجــاِع األَليم ــَذيِن م ــص. لكــي ُتنِق املخلِّ
بالَشــْوِك لكــي حُتــِرَق َأشــواَك اآلالم! وكيــَف ُســقيَت خــالًّ. 

ور! ــرُّ ــَرِح وال ــقيَتنا كَأَس الف فس
ــا املســيح. وبــِه َأفتخــُر صارخــًا: إحطِــْم  صليُبــَك رجائــي َأهيُّ
ــُه  ــَك إل فــوَن َأن ــاَء الذيــن ال َيعرَتِ ــا الــربُّ املحــبُّ البــرش. كربي َأهيُّ

وإنســان.
ــًا. فنقــاِرُع العــدوَّ غــَر ُمرتاعــَن  ــَب ِحصن لي ــُذ الصَّ ــا َنتَِّخ ن إِنَّ
ُة  ــوَّ ــْتُه. ُق ــُه وداس ــد َأزالْت ــاخُمَُه ق ــإِنَّ َتش ــِه. ف ــِه وَمكاِمنِ ــن ِحَيِل ِم

ــبة. ــى َخَش ر ع ــمِّ ــذي ُس ــيِح ال املس
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ى وصيََّة  . أنــا الــذي بدافــِع إفَراطـِـِه تعــدَّ َمــن ذا ال َيْبكــي عــيَّ
الســّيد. وســكَن اجلحيــَم بــدَل النَّعيــم. لقــد ظهــَر يَل املــأكُل ُحلــوًا. 
َل إىل مــراَرة. ورصُت غريبــًا عــن مــدَك. وعــن املالئكــِة  لكنَّــُه حتــوَّ
ــا الــرؤوف. فاقبْلنــي تائبــًا بعظيــِم رحتــَك. فإنــَك رحيــٌم وحمبُّ  َأهيُّ

. لبرش ا
ــارَك  ــَت إىل اآلالِم باختي ــْد أقبل ــُه مباركــة. لق ــا مــن دعــا ُأمَّ ي
ليــب. مريــدًا َأن تطلــَب آدَم وقائــاًل  ورضــاَك. وتــأألَت عــى الصَّ
ائــع. فيــا َمــن  رهــَم الضَّ للمالئكــة: إِفرحــوا معــي ألين وجــدُت الدِّ

ــر كلَّ يشٍء بحكمــة. يــا ربُّ املجــُد لــَك. دبَّ
ــاًل  ــام. فباط ــلٌّ ومن ــاُة ظ ــل. واحلي ــِة كلُّ يشٍء باطِ يف احلقيق
ــاب.  ــوُل الكت ــا يق ــَن األرض. ك ــو م ــن ه ــرُب كلُّ م إِذن يضَط
ــدَّ َأْن نســكَن القــرب. حيــث امللــوُك  ــا العــامل. ال ب ــا ولــو َربِْحن ألنن
ــَدَك املنتقلــَن  ــه. أِرْح عبي ــا املســيُح اإلل والفقــراُء معــًا. لذلــك َأهيُّ

ــرش. ــبُّ الب ــَك حم ــا َأن ــا. ب عنَّ
ــى  ــَك ع ــوَن إِلي ــل. يبتهل ــهداَء البَواس ــيح. إِنَّ الشُّ ــا املس َأهيُّ
ــِل املؤمنــَن الذيــَن نقلَتُهــم ِمــن  واِم يف األَخــداِر الســاوية. فَأهِّ الــدَّ

ــة. ــِل اخلــراِت األَبدي األَْرِض. لني
ــا املخلِّــص. بعــَد َأن نظَّمــَت مجيــَع الكائنــات. َجَبلَتنــي َأنــا  َأهيُّ
ْفَعــة. لذلــَك أِرْح  َعــَة والرِّ ــطًا بــَن الضَّ بــًا. متوسِّ اإِلنســاَن حّيــًا مركَّ

نفــوَس عبيــدَك.
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اَء  ــوَّ ــَل ح ــٍع جب ــن ِضل ــدِء. ِم ــذي يف الب ــة. إِنَّ ال ــا النقيَّ ُته َأيَّ
َة  نـَـا األَوىل. قــد َلبـِـَس مــن حشــاِك الطاِهــر. جســدًا َأبطــَل بــِه قــوَّ ُأمَّ

املــوت.
ــْد َتفكــَر َنْفــِي. عــى َصْخــَرِة اإِليــاِن الراِســَخة.  يــا رّب. وطِّ

ًة. ــا الصالـِـح. َمْلجــًأ وِعزَّ ْذُتــَك. َأهيُّ َ أليَن اختَّ
ــاِرِخ  ــاِرُق عــى العــامل. أنـِـْر َقْلــَب الصَّ ــا املســيح. النُّــوُر الشَّ َأهيُّ

إِليــَك مــَن اللَّيــل. وَخلِّْصنــي.
ــا املســيح:  ُخ إِليــَك َأهيُّ إِبَتَلَعنــي حــوُت اخلطيئــة. فــَأرْصُ

ــاد. ــَن الَفس ــيَّ م ْرَت النَّبِ ــرَّ ــا ح ْرين ك ــرِّ ح
ــا األَبــراُر احلكــاء. مــع رؤســاِء الكهنــة. صلبُتــم َأنفَســُكم  َأهيُّ

للعــاملِ واألَهــواء. فاســتحققُتُم املجــَد اإِلهلــّي.
ــَت إىِل  ــب. َضَمْم ــى الصلي رَت ع ــمِّ ــا ُس ــح. ملَّ ال ــا الصَّ َأهيُّ
ُع  ذاتِــَك مصــافَّ الشــهداِء الذيــَن ماثلــوَك بــاآلالم. لذلــك َنتــرَّ

ــَك. ــَن إِلي ــَأِرِح املنتقل ــَك. ف إِلي
ــا الفــادي. عندمــا تــَأيت بمجــِدَك الرهيــِب الــذي ال  َأهيُّ
ــُحِب  ــاَك يف السُّ ــِض َأن يلق ــَأرِسِه. إِرت ــاملَ ب ــَن الع ــف. لَِتدي يوص
ــذه األَرض. ــن ه ــم م ــن نقلَتُه ــون. الذي ــُدَك املؤمن ــرور. عبي ب
ــذه  ــادروا ه ــَن غ ــَن الذي ــَك. املؤمن ــْل برْأَفتِ ــيد. إِقب ــا الس َأهيُّ
ــن.  ــَك متحنِّ ــا َأن ــم ب ــَك. وَأِرْحُه ــوا إِلي ــٍة وانتقل ــاَة بقداس احلي

ــور. ه ــِع الدُّ ــوَك إىِل مجي لَِرفع
ى َأجــَواَق الشــهداء. وجنَّحُهــم  ــا الصالــح. إِنَّ الرجــاَء قــوَّ َأهيُّ
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ــراِت  ــَة اخل ــْم راح ــَم هل ــبَق فرس ــُه س ــَك. ألَن ــْوِق إىِل حمبَّتِ بالشَّ
ــَك. ــن إلي ــَن املنَتقل ــا املؤمن ــْل لِنَْيِله ــًا. فَأهِّ ــِة حّق ــَتْقَبلة. الثابت املس

ــا.  ــون عنَّ ــوَن املنَتِقل ــوَز املؤمن ــض َأن يف ــيح. إِرت ــا املس َأهيُّ
بَســنى إرِشاِقــَك اإِلهلــي. وهــْب هلـُـُم الراحــَة يف َأحضــاِن إِبراهيــم. 

ــة. ــعادِة األَبدي ْلُهــم للسَّ ــُم وحــَدَك. وَأهِّ ــَك الرحي بــا َأن
رّب.  يــا  يســيَك.  قدِّ تــذكاِر  يف  ُتعيِّــُد  كلَّهــا  اخلليقــَة  إِنَّ 
ــرش.  ــع الب ــَرُح م ــة. واألرُض َتف ــع املالئك ــُج م ــاواُت َتبتِه فالسَّ

ارَحْنــا. عاهِتــِم  فبَترُّ
يــا رّب. لــو ملْ يكــن قديســوَك شــفَعاَءنا. وصالُحــَك مشــِفقًا 
ــذي  ــُص ال ــا املخلِّ ــبيحَك. َأهيُّ ــى تس ــُر ع ــا نج ــَف كن ــا. كي علين
ــى  ــفْق ع ــْوِب أش ــارَف القل ــا ع ــاع. في ــال انقط ــُة ب ــُه املالئك ُتباِرُك

ــنا. نفْوِس
ــا الــذي خلــَق وَأكمــَل الربايــا كلَّهــا بحكمــة.  َأنــَت هــو إهلُن
ورســاًل  املســيح.  ــا  َأهيُّ بحضــورَك  ُينبِئــوَن  َأنبيــاَء  فَأرســْلَت 
ُيعِلنــوَن عظائمــَك. فتنبــَأ أولئــَك بمجيِئــَك. وَأنــاَر هــؤالِء األُمــَم 
ــوا إليــه. وجــوُق  ــهداُء فقــد فــازوا بــا صَب ــَك. أمــا الشُّ تِ بمعموديَّ
ــوَس  ــا ربُّ النُّف ــَأرْح ي ــَك. ف ــع والَدتِ ــَك م ُع إلي ــفَّ ــِن يتش الفريَق

ــّي. ــَك اإلهل ــُن مللكْوتِ ــا نح لن ــَك. وأهِّ ــا إلي ــي أخذهَت الت
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َة امَلــوت. وامُلنــِر  ــاِحِق ِعــزَّ ّب. السَّ ــوا َنبَتِهــْج بالــرَّ َهُلمُّ
اجلنــَس البــرشّي. صاِرخــَن مــَع الَّذيــَن ال َجَســَد هلــم: يــا ُمبِدَعنــا 

ــَك. ــُد ل ــا. املج وخُمَلَِّصن
ــا.  ــَن ألَجِلن ف ــَب والدَّ ل ــدَت الصَّ ــد كاَب ــص. لَق ــا امُلَخلِّ َأهيُّ
ــْوِم  ــَك يف الي ــوت. فِلهــذا نســُجُد لِقياَمتِ ــدَت امَل ــٌه َأَب ــَك إِل ــا َأنَّ وب

ــَك. ــُد ل ــا ربُّ املج ــث. ي الثَّال
ــبَحَة  ــِديَن التَّس ــوا ُمنِش ُب ــِدع. َتَعجَّ ــَة املب ــُل ِقياَم ُس ــا رَأى الرُّ ملَّ
 َ املالئكّيــة: هــذا َمـْـُد الكنيســة. هــذا ِغنــى امللكــوت. فيــا مــن َتــَأملَّ

ــا ربُّ املجــُد لــَك. ــا. ي ألَْجِلن
ــّدو  ــاٌل متع ــَك رج ــَض علي ــد قب ــيح. وإِْن كاَن ق ــا املس َأهيُّ
ــزى. وإن  ــُت َأخ ــذا لس ــي. وهل ــزْل إهل ــَك مل ت ــوس. إالّ أن النام
ــى  ْرَت ع ــمِّ ــد. أو ُس ــْن أجَح ــِرَك َفل ــى ظه ــياِط ع ــْدَت بالسِّ ُجِل
الصليــب. فــال ُأخفــي ذلــك. ألين أفتخــُر بقياَمتـِـَك. إذ موُتــَك هــو 
ــا الــكّيُّ االقتــداِر واملحــبُّ البــرش. يــا ربُّ املجــُد لــك. حيــايت. أهيُّ
ِت ُأّمــًا بطريقــٍة تفــوُق الطَّبيعــة. ولبِثــِت  يــا والـِـدَة اإِللــه. رِصْ
َبتــوالً عــى ِمنــواٍل َيُفــوُق النُّطــَق واإِلدراك. وال َيســتطِيُع لِســاٌن َأْن 
َ ُمعِجــَزَة والَدتِــِك. فكــا أنَّ َحَبَلــِك. يــا َنِقيَّــة. َأمــٌر غريــب.  ُيَفــرِّ
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ــُب  ــاُء اهللُ ُيْغَل ــُث َيش ــُه حي ــوُق اإِلدراك. ألَنَّ ــِك َتف ــَك والدُت كذل
َع  ــَرُّ ــَوايِل الَت ــًا هلل. وُن ــِك ُأّم ــا َنْعِرُف ــذا مجيُعن ــة. ول ــاُم الطَّبيع نظ

ــنا. ــَفعي يف َخــالِص نفْوِس ــِك أْن َتْش إِلي

نشيد القيامة
الشــيَت بصليبــَك املــوت. وفتحــَت للــصِّ الفــردوس. 
ــِرزوا  ــَلَك َأن ُيك ــرَت ُرُس ــب. وَأم ــالِت الطِّي ــوَح حام ــَت َن وَأبطل
ــاملَ  ــًا الع ــه. مانح ــيُح اإِلل ــا املس ــَت. َأهيُّ ــد قم ــَك ق ــن. بَأنَّ ي ُمَبرشِّ

ــة. ح ــَم الرَّ عظي
ــِك كنــُز قيامتِنــا. يــا جديــرًة بــكلِّ مديــح. ُأنُشــي الواثِقَن  بــا َأنَّ
ــَن  ض ــِت امُلعرَّ ــِت خلَّص ــِك َأْن الَّت. فإِنَّ ــزَّ ــبِّ ال ــِر ُج ــن قع ــِك م ب
للخطيئــة. بوالَدتِــِك اخلــالص. يــا َمــن هــي قبــَل الــِوالَدِة عــذراء. 

ويف الــوالَدِة عــذراء. وبعــد الــوالَدِة َأيضــًا عــذراء.

القانون الثالوثي

التسبحة األوىل
يــاء. يــا إلــَه الــُكّل. َأِضــْئ  ــُث الضِّ ــا الالهــوُت الواِحــُد امُلثلَّ َأهيُّ
عينَــي قلبــي الَعقليََّتــن. وافتــْح فمــي وشــَفَتيَّ ألُســبَِّحَك بتاجيــَد 

ٍة يــا واِهــَب النُّوالتســبحة اخلامســة ُشــكريَّ

ــُث باألقانيــم.  ــا امُلثلَّ ُتهــا الطَّبيعــُة اإلهلّيــة. مبــدُأ األنــوار. أهيُّ َأيَّ
الواِحــُد باملشــيئِة واملجــِد والَكرامــة. َثبِّْتنــا يف حَمبَّتـِـَك. 
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نشيد جلسة املزامر

ــُث األقانيــم.  ــا الثَّاُلــوُث امُلتســاوي اجلوهــر. الواِحــُد امُلثلَّ َأهيُّ
ــن.  ــِرْق رُشوَر امُلذنِب ــم. أح ــَن َجَبْلَته ــِم الذي ــت. إِرَح ــُر املاِئ غ
ــا  ــربُّ إهلُن ــا ال ــن: َأهيُّ ــَك واهلاتِف نُّنَ ــبِّحَن حَتَ ــوَب امُلس ــر ُقل وأنِ

ــَك. ــُد ل املج

التسبحة الثامنة
ــياَدُة التــي ال َبــدَء هلــا. يــا صانـِـَع  وس. السِّ ــا الثَّاُلــوُث الُقــدُّ َأهيُّ
ــَك.  ــتِجْب يَل اآلَن بتحنُّنِ ــع. إس ــَط اجلمي ــاِء واألرض. وضابِ السَّ
ــَع  ــا مجي ــربَّ ي ــي ال ــًا: بارك ــَك هاتِف ــَم ل ــًا. ألُرنِّ ــي داِئ واحَفْظن

ــور. ه ــِع الدُّ ــِه إىل مجي ــبِّحيِه وارَفعي ّب. س ــرَّ ــاِل ال أع
ــان.  ــاطعُة الَلَمَع ــْمُس السَّ ــاء. الشَّ ي ــُث الضِّ بُّ امُلَثلَّ ــرَّ ــا ال َأهيُّ
ــا.  ــا وضاِئِرن ــة. نحــُن ُمســبِّحيَك بأفئَدتِن ــَك اإلهلّي ــا إلرشاقاتِ ْلن َأهِّ
ــبَِّح  ــا أن ُنس ــد. وهْبن ــوُث الواِح ــا الثَّال ــّي. َأهيُّ ــَك البه ــَر مجاَل لِننُظ

ــور. ه ــِع الدُّ ــَدَك إىل مجي ــان. وُنمجِّ ــَك بإِي جالَل
املجــد.  ربُّ  احليــاة.  وربُّ  اجلوهــِر  يف  الواِحــُد  ــا  َأهيُّ
ــبَّ  ــالح. امُلِح ــَب الصَّ ــاء. الَواِه ي ــِث الضِّ ــعاع امُلثلَّ ــا ذا الشُّ ي
ــِر  ــداِء غ ــَن األع ــي م ــكاًل. واحَفْظن ــَك َهْي ــي ل ــرش. اجعْلن الب
ــيِّد. ألُســبِّحَك إىل  ــا السَّ املنظوريــن. واقَهــْر أهــواَء اجلََســد. أهيُّ

ــور. ه ــِع الدُّ مجي
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التسبحة التاسعة
ــا  ــبَِّحَك ك ــن. أْن ُنس ــُن الرُتابِيِّ ــتطيُع نح ــيِّد. ال َنس ــا السَّ َأهيُّ
ــرافيم. بــال فتــْوٍر ُمعظِّمــن. ألنــَك مل َتــَزْل يف األعايل  ُيســبُِّحَك السِّ
دين. بــا أنَك  ُمســتِقّرًا. لِكنَّنــا مــع ذلــَك. َنتجــارَسُ أْن ُنعظَِّمــَك ُمجِّ

ــبٌّ للبــرش. حُمِ
ــَن اآلالِم  ــا م ــل. أعتِْقن ــُر امُلنفِص ــُد غ ــوُث الواِح ــا الثَّال َأهيُّ
ة. نحــُن امُلرنِّمــن لــَك بإِيــان.  النَّفســيَّة. واألوجــاِع اجلســديَّ

ــداِئد. وَخلِّْصنــا. واحَفْظنــا صاِمِديــَن يف الشَّ
ئاســِة والُقــدَرة. الــذي ال  ــا الثَّالــوُث امُلتســاوي يف الرِّ َأهيُّ
ــا  ــراَن اخلطاي ــَدَك ُغف ــُن عبي ــا نح ــه. هْبن ــاُل صالِح ــُف مج ُيوص

ــداِئِد واألحــزان. الّت. وأنِقْذنــا ِمــن مجيــِع الشَّ والــزَّ
ــاِك  ــن َحش ــَذ ِم ــَة اهلل اختَّ ــَرة. إن كلَم ــه الطَّاِه ــدَة اإلل ــا وال ي
 َ ــرَّ ــة. وص ــانًا باحلقيَق ــاَر إنس ــس. وص ــٍل ونف ــد. بعق ــَة اجلس َعْجن

ــّي. ــِر اإلهل ــاِركًا يف اجلوه ــاَن ُمش اإلنس

َحر يف َصالة السَّ
أناشيد جلسة املزامر

األوىل
ــَرَس  ــٌم. وح ــِر َخت ــى احلج ــَع ع ــرب. وُوِض ــاُة يف ق ــَع احلي ُأضِج
ــن  ــًا ع ه ــًا ُمنزَّ ــُة إهِل ــُه املالئك ــم. وَمََّدت ــٍك نائ ــيَح كمل ــوُد املس اجلن
حــة. ــا النِّســوُة فهتفــَن: قــاَم الــربُّ مانِحــًا العــاملَ عظيــَم الرَّ املــوت. أمَّ
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يــا والــدَة اإللــِه العــذراء. واِصــي االبتِهــاَل إىل امَلســيِح اإللــه. 
َة املــوت. أن ُيلِّــَص نفوَســنا. ــًا ِعــزَّ الــذي ُصِلــَب ألجِلنــا وقــاَم حُمَطِّ

الثانية
ــِت  ــا كان ــاة. وملَّ ــا احلي ــُه َأهيُّ ــَت من ق ــًا َأرْشَ ــرُب خمتوم إذ كان الق
ــُة  ــُه قيام ــيُح اإِلل ــا امَلس ــذ. َأهيُّ ــَت بالتَّالمي ــة. وَقف ــواُب ُمغَلَق األب

ــَك. ــِم رحتِ ــتقيًا. بعظي ــًا مس ــم ُروح ــا هب دَت لن ــدَّ ــكّل. وَج ال
ــالُم عليــِك يــا والِــَدَة اإللــِه العــذراء. امُلمَتِلئــَة نِعمــًة. يــا  السَّ
ــَد فــادي العــامل.  مينَــاَء جنــِس البــرَش وشــفيَعَتهم. فِمنــِك قــد جتسَّ
وام. فابَتِهــي  ــدٌة عــى الــدَّ وأنــِت وحــَدِك ُأمٌّ وَبتــول. ُمباركــٌة وٌمجَّ

ــالَم للمســكونِة كلِّهــا. ــَب السَّ إىِل املســيِح اإللــه. أن هَيَ

نشيد اإلصغاء 
لــَب  ــَذ صورَتنـَـا. واحتَمــَل الصَّ ــا املســيُح اإللــه. يــا َمــن اختَّ َأهيُّ

ــَك حُمــبٌّ للبــرش. باجلســد. خلِّْصنــي بقيامتـِـَك بــا َأنَّ

أناشيد املراقي
ل القسم األوَّ

يــا َمــن َرَدْدَت َســْبَي ِصهيــوَن مــَن التِّيــه. أحِينــي أنــا أيضــًا يــا 
ــِة األهــواِء انَتِشــْلني. خُملِّــص. ومــن ُعبوديَّ

مــوع.  ــْوِب األحــزاَن واألصــواَم والدُّ ــْزَرُع يف اجلَن إنَّ الــذي َي
ائمــة. َســَيْحُصُد أغــاَر الفــَرِح ِغــذاًء للحيــاِة الدَّ
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ــُة  ــُه احِلكم ــة. ومن ــْوِز اإلهِليَّ ــوُع الُكن ــو َينب ــُدُس ُه وُح الُق ــرُّ ال
ة. ــزَّ ــراُم والِع ــُد واإلك ــبيُح واملج ــُه التَّس ــة. فل ــُم واملخاف والفه

القسم الثاين
ــِه ال  ــب. فبدُونِ ــاًل َنْتَع ــس. َفباطِ ــَت النَّف ــربُّ بي ــِن ال إْن مَلْ َيْب

ــول. ــٌل وال ق ــمُّ َعم َيتِ
وح.  يِســن. ثمــراِت الُبطــون. ُينبُِتــوَن بإهلــاِم الــرُّ إنَّ الِقدِّ

ــة. ـي األبويَّ َعَقاِئــَد التََّبنِـّ
ــُه إلــٌه  ْوِح الُقــُدِس حَصَلــْت كلُّ الربايــا عــى الُوجــود. فإنَّ بالــرُّ
ــُه.  ــى من ــذي ال ُيدن ــوُر ال ــع. والنُّ ــا. وَربُّ اجلمي ــا كلِّه ــَل كياهِن قب

وحيــاُة الــكّل.

القسم الثالث
وَجــَد َخاِئُفــوا الــربِّ ُطــُرَق احلَيــاة. وهــم ُيغبَُّطــوَن اآلَن وعى 

ــايف. واِم يف امَلجــِد الصَّ الــدَّ
ــرْوِع  ــرى أوالَدَك كالُف ــا ت ــاة. ِعنَدم ع ــَس الرُّ ــا َرئي ــَرْح ي إِْف

ُمُهــم إىِل امَلســيح. َحــوَل ماِئَدتِــَك. وابتِهــْج وأنــَت ُتَقدِّ
ــُق  ــد. وُعْم ــى امَلج ــِب وغنَ ــْوُر امَلواه ــو َغ ــُدُس ُه وُح الُق ــرُّ ال
األحــكاِم الَعظيــم. فَلــُه جيــُب املجــُد والِعبــادة. كــا لــآِب واآلبن. 
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القانون
التسبحة الثالثة

ــِه  ــَرِة وبُِرْوِح ــِه القدي ــن بكلَمتِ ــا َم ــص. ي بُّ امُلخلِّ ــرَّ ــا ال َأهيُّ
ــَت َثبِّْتنــي  ــا. َأن اهِت ــاواِت وكلَّ ُقوَّ ــًا السَّ ــَت قدي ــِدع. ثبَّ اإلهلــيِّ املب

ــة. ــِر املتَزْعِزَع ــَك غ ــرتاِف ب ــَرِة االع ــى َصْخ ع
ــُص امُلتحنِّــن. لقــِد ارتفعــَت عــى اخلشــَبة. وتَأملَّــَت  ــا امُلخلِّ َأهيُّ
ألَجِلنــا بِرضــاَك. واحتَملــَت ُجْرحــًا صــاَر لِلمؤمنَن ســبَب ســالٍم 

حيــم. ــا الرَّ وخــالص. وبــِه تصاحَلْنــا مجيعــًا مــع َأبيــَك. َأهيُّ

التسبحة الرابعة
ــاِرِق  ــَدَر إىِل األَْرِض ومل ُيف ــِن انح ــا َم ــه. ي ــيُح اإِلل ــا املس َأهيُّ
ــا  ــَك َأهيُّ دُت ــة. لقــد ســمعُت بــرِّ تدبــرَك. فمجَّ األَحضــاَن األَبويَّ

ــرش. ــبُّ الب املح
ــيَِّد  ــياط. والسَّ ــَد مــَن البتــول. َأســَلَم ظهــَرُه للسِّ إِنَّ الَّــذي جتسَّ

َب ليمحــَو زالَّيت. َأنــا العبــَد امُلذنــب. الــربيَء ُعــذِّ
هــًة  ــِك ُأمُّ اهللِ باحلقيقــة. ابتهــي إىِل خالِِقــِك وابنـِـِك يــا ُمنزَّ بــا َأنَّ
َعــن ُكلِّ عيــب. لكــي ُيرشــَدين إىِل مينــاِء مشــيئتِِه امَلجيــَدِة اخلــاليّص.

التسبحة اخلامسة
ــن  ــم ِم ــون. فله ــا املؤمن ــس. َأمَّ ــٍل دام ــي لي ــاَر َلف إِنَّ الُكفَّ

ــيح. ــا املس ــتناَرة. َأهيُّ ــِة اس ــَك اإِلهليَّ ــِم َأقوالِ نعي
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التسبحة السادسة
َقتنــي  ــة. فَأَخــَذين ُدواُرُه. وغرَّ ْنَيويَّ هــاَج عــيَّ بحــُر املهــامِّ الدُّ
خطايــاي امُلْبِحــَرُة معــي َفُطِرْحــُت للَمــْوِت امُلْهِلــك. فمثــَل ُيونــاَن 

ــا املســيح: انَتِشــْلني مــن الَقْعــِر امُلميــت. َأرُصُخ إِليــَك َأهيُّ

القنداق
َلــْن َيقــَوى اقتــداُر املــْوِت عــى َضبــِط الَبــرِش بعــَد اليــوم. ألنَّ 
ــَدِت اجلَحيــم. وابَتهــَج  ــِه وأباَدهــا. َفُقيِّ اتِ امَلســيَح نــزَل وســحَق ُقوَّ
ــان.  ــُص َذوي اإلي ــد: واَف امُلَخلِّ ــْوٍت واح ــَن بص ــاُء قاِئِل األنبي

ــَن إىِل اســتقباِل القيامــة. ــا مؤمن فاخُرجــوا ي
البيت

ــَدْت  ــِد ارتَع ــرى. ق ــَت الثَّ ــا حت ــوُت وم ــُم وامل ــوَم اجلحي الي
اُبــو  منــَك يف األســافِل. يــا أَحــَد الثَّالــوث. واألَرُض تزلزَلــت. َوَبوَّ
ــاء.  ــع األنبي ــْت م ــا َفِرَح ــُة كلُّه ــوا. واخلليق ــِم َرَأوَك فارتاع اجلَحي
َة  ُمنِشــَدًة َنشــيَد الظََّفــر. لــَك يــا فادَينــا وإهِلَنــا. الــذي أبــاَد اآلَن قــوَّ
ليــب. َأدَخــَل إىِل الفــرَدْوِس  ــْل هاتِفــن: إنَّ ُعــوَد الصَّ املــوت. فلنُهلِّ

ــا ُمؤِمنــوَن إىِل اســتقباِل القيامــة. ــُه. فاخُرُجــوا ي َيت آَدَم وُذرِّ

التسبحة السابعة
ــدى.  ــًا بالنَّ ــَج فائض ــوَن امُلتَأجِّ ــًا األَتُّ ــروا قدي ــَة َأظَه إِنَّ الِفْتَي
فعــِة  مســبِّحَن فيــِه اإِللــَه الواحــَد قائلــن: إِنَّ إِلــَه آبائنــا َلفائــُق الرِّ

ــد. واملج
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ــنَّ  ــاُه. ولك ــَة برض ــَب املعصي ــا ارتك ــْوِد مَلَّ ــاَت بالُع إِنَّ آدَم م
ــُق  ــُن اهللِ الفائ ــَب اب ــي ُصِل ــُه. فَأج ــادْت َجْبَل ــيِح َأع ــَة املس طاع

ــد. املج
ــا املســيُح النَّاهــُض مــَن  ــُة بَأرِسهــا. َأهيُّ ــاَك ســبَّحِت اخلليَق إِيَّ
ــواِت  ــاًة. ولَأم ــِم حي ــن يف اجلحي ــرَت لِلَِّذي ــَك َأزه ــرب. ألَنَّ الق

ــد. ــُق املج ــا الفائ ــاًء. َأهيُّ ــالِم ضي ــن يف الظَّ ــًة. وللَّذي قيام
ــا َمــن  ــِك ي ــالُم علي ــايل. السَّ ــَة آدَم الب ــا ابن ــِك. ي ــالُم علي السَّ
ــَي  ــا ُأق ــن هب ــا َم ــِك ي ــالُم علي ــروُس اهلل. السَّ ــا ع ــي وحَده ه
ــتعطفيِه يف  ــه. فاس ــِت اإِلل ــًة َحل ــا نقيَّ ــِك ي ــالُم علي ــى. السَّ البِ

ــن. ــا َأمجع خالِصن

التسبحة الثامنة
ْق.  ـاِر يف ســيناء. ومل حتــرَتِ تــي مازَجــِت النَـّ يَقــَة الَّ إِنَّ الُعلَّ
َة  ــْرَ ــق. وَغ ــيَء النُّط ــاِن والبط ــَل اللِّس ــى الثَّقي ــاهلل موس ــْت ب ف عرَّ
ــبِّحي  ــبِّحن: س ــاِر ومس ــاملَِن يف النَّ ــَة س ــَة الثَّالث ــَرِت الِفْتَي اهللِ َأظَه

ــور. ه ــِع الدُّ ــِه إىِل مجي ــه. وارفعي ــَع َأعِالِ ــا مجي بَّ ي ــرَّ ال

التسبحة التاسعة
ــد  ــاًل. لق ــِرْف َرُج ــي مل َتْع ــذراء. األُمَّ الت ــِه الع ــدَة اإِلل ــا وال ي
َحبْلــِت ولبِْثــِت بتــوالً. وَأْقَرْضــِت جَســدًا للَكلَمــِة امُلبــِدع. يــا َمــن 
ــدود.  ــْوِع وال املح ــِر امَلوس ــا غ ــِكُن خلالِقه ــَتوَدُع وامَلس ــي املْس ه

ــم. ــاِك ُنعظِّ فإِيَّ
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ــا  ــمُعوا منَّ ــوت. إِس ــنَُدوا اآلالَم إىِل الالََّه ــن َأس ــا الذي ــا َأهيُّ ي
ــِة  ــو بالطَّبيع ــد. وه ــَب باجلس ــا ُصِل ــِد إِنَّ ــة: إِنَّ ربَّ املج احلقيق
ــن. ــُه واحــدًا يف طبيعَت لــب. فنحــن ُنَعظُِّم ٌه عــن الصَّ ــزَّ ــِة من اإِلهليَّ

يــا ُمنكــِري قيامــِة األجســاد. اذَهُبــوا إىِل قــرِب املســيح. 
ــدًا للقيامــِة  ــاِة مــاَت ثــم قــام. تأكي ــِح احلي وتعلَّمــوا َأنَّ جســَد مان

ــا. اه ــي نرتجَّ ت ــَرِة الَّ األخ
ــدَة  ــم. وال َوح ــوَث َأقاني ــل ثال ــة. ب ــوَث آهل ُم ال ثال ــرِّ ــا ُنك إِنَّ
ــموهنا.  ــَن ُيقسِّ ــا الذي ــُل عنَّ ــة. وَنفِص ــدَة ُألوه ــل وح ــم. ب َأقاني
ــاُه  وَن عــى نِســبِة االمتــزاِج إىِل الثَّالــوث. وإِيَّ ذيــَن جَيــُرُ وُنفِحــُم الَّ

ــم. ُنعظِّ
 

ة قطع مزامر الباكريَّ

ي  قــاَم املســيُح مــن بــِن األمــوات. َحــاالَّ ُقيــوَد امَلــوت. فَبــرشَّ
يــا أرُض بالَفــَرِح األعظــم. َوســبِّحي يــا ســاواُت َمــَد اهلل.

وس. يســوَع  لقــد رَأينــا قيامــَة املســيح. فلنســُجْد للــربِّ الُقــدُّ
ِه عــن اخلَطيئــِة وحــَدُه. امُلنــزَّ

ــُه خلََّصنــا من  ــجْوِد لقياَمــِة امَلســيح. ألنَّ إِننــا ال َنُكــفُّ عــِن السُّ
وٌس الــربُّ يســوع. الــذي أظَهــَر الِقياَمة. آثاِمنــا. فُقــدُّ

ــُئ الــربَّ عــن كلِّ مــا أعطانــا. فأجِلنــا قــد حــلَّ  بــاذا ُنكافِ
اإِللــُه بــن البــرش. وألجــِل الطبيعــِة الفاســَدِة صــاَر الكلمــُة 
جَســدًا. وســَكَن فينــا. فــواَف امُلحِســُن الَكنْوِديــن. وامُلعتِــُق 
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ُه عــن اآلالِم  األرْسى. وشــمُس العــْدِل اجلَالِســَن يف الظــالم. امُلنــزَّ
ــُه القيامُة  ليــب. والنُّــوُر يف اجلحيــم. واحليــاُة يف املــوت. إِنَّ عــى الصَّ

ــَك. ــُد ل ــا املج ــا إهلن ــف: ي ــِه هنتِ ــاِقطن. فإلي للسَّ

يف خدمة القداس اإلهلي

 قطع التطويبات
ــا  ــي. َأمَّ ــا َأماَتتن ــأكل. لكنَه ــهيًَّة ل ــَرة. وش ــِت الثم ــًة كان هَبيَّ
شــجرُة احليــاِة فهــي املســيح. إِْن َأكْلــُت منــه ال َأمــوت. بــل َأرُصُخ 

ــَك. ــا ربُّ يف ملكْوتِ ــْرين ي ــّص: ُأذُك ــع اللِّ م
وُح  ــرُّ ــوٌر هــَو ال ــة. ن ــُن الكلم ــوٌر هــَو االب ــوٌر هــَو اآلب. ن ن
ــِة  ــٌد يف ثالث ــد. ألَنَّ اهللَ واح ــوٌر واح ــَة ن ــنَّ الثَّالث ــُدس. ولِك الُق
ــُر  ــو غ ــد. وه ــَدٍر واح ــدة. وَمص ــٍة واح ــْن يف طبيع ــوه. لك ُوج

ــُذ األَزل. ــٌم من ــط. قائ ــٍم وال خمَتِل منقِس

اإلثنَني

ُه. كيــف  ي تدبــَر اهللِ وُحنــوَّ إِرفعــي يــا نفــُس ناظــَرِك وتبــرَّ
ــِك.  ــقاِء أهَوائ ــن ش ــِك ِم ــى األرَض لَرفَع ــاوات. وأت ــى السَّ حن
ــُد  ــًا. املج ــًا رهيب ــُه عجب ــا ل ــان. في ــَرِة اإلي ــى صخ ــِك ع وُيقيَم

ــرش. ــبَّ الب ــا حم ــَك ي ــَك ذات إلخالئ
حــْت نفــي. مثــَل  بســبِب خطايــاَي. وقعــُت أنــا أيضــًا وجترَّ
ــْن  ــإىل َم ــوُه. ف ُح ــْوِص فجرَّ ــدي اللُّص ــَع يف أي ــذي وق ــَك ال ذل
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ــوُن  ــا احلن ــْن ســواَك َأهيُّ ــا اجلــاين. إىل َم ســواَك ألتِجــُئ ألشــَفى أن
ــَك.  ــَم رحتِ ــا اهللُ عظي ــيَّ ي ــبَّ ع ــوس؟ فُص ــُب النُّف طبي

ــا الشــهداُء القديســون. الذيــَن جاهــدوا حســنًا وتكلَّلــوا.  َأهيُّ
عوا إىل الــرّب. أن يرحــَم نفوَســنا. تشــفَّ

مــي  ــة. فتقدَّ ــًة عــى ِعــالِج التَّوب ــا نفــي. مــا ُدمــِت حاصل ي
ــَدًة وصارَخــة:  إىل طبيــِب النُّفــْوِس واألجســاد. واســُجدي لــُه ُمَتنهِّ
انيــِة  ــا املحــبُّ البــرش. وأنِقــْذين ِمــن ُذنــْوِب. وأحِصنــي مــع الزَّ َأهيُّ

ُهــمَّ غفــراَن آثامــي وخلِّصنــي. واللــصِّ والعّشــار. وامنْحنــي اللَّ
ــِد غفــَر ذنــوَب  ــَر إِنــكاَر بطــرس. وبالتنهُّ مــْوِع طهَّ يــا مــن بالدُّ

ــا الــربُّ املحــبُّ البــرش.  ــار. إِرْحنــي َأهيُّ العشَّ
ي يــا نفــي يف حياتـِـِك احلــارَضة. للحيــاِة امُلقبَلــِة لئــال  إِســتعدِّ
ــوٌة وال  ــاُء وال ق ــًى وال أصدق ــن. ال غن ــن ُمع ــَس ِم ــي. فلي َترَتبِك

رُؤســاء. بــل ُبرهــاُن األعــاِل وحمبــُة اهللِ للبــرش. 
إيِن تائــٌب مثــَل اخلاطئــة. فاغِســْلني ِمــن زاليت الكثــَرة. 

ـَدَك. ــا املســيح. لكــي ُأمِـّ بانعطــاِف رحتِــَك َأهيُّ
ــي.  ــْوِرَك عق ــْئ بن ــِه. َأض ــدَّ لقدرت ــذي ال ح ــيُح ال ــا املس َأهيُّ

ــدَت. ــَك مَتّج ــَك. ألَن ــبَِّح مالئكَت ــي َأن ُأس وأهِلْمن
ــكونَة  ــَت امَلْس ــن َثبَّ ــا َم ــا رّب. ي ــَك ي ــي يف َخْوفِ ــْت ِذْهن َثّب

ــَزع.  ــْن َتَتَزْع ــِه. فَل بَكِلمتِ
ــا الكلمــُة الــرُؤوف.  خلِّصنــي َأنــا الــذي خالــَف َأوامــَرَك َأهيُّ

يــا َمــن يشــاُء َأن َيُلــَص اجلميــع. وال َترُذْلنــي.
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إِشــُفوا ِجــراَح نفــي يــا َأجــواَق املالئكــة. فيــا َأنتــم ماثلــوَن 
عــوَن إِليــِه. امــًا خمتاريــَن َتترَّ لــدى املســيح. ُخدَّ

ــا الكلمــة. إِفتــْح حَدقَتــْي نفــي املظلمَتــِن ظالمــًا حالـِـكًا.  َأهيُّ
يــا َمــن منــَح النــوَر لُِعيــْوِن الُعميــان. حتــى َأرى نــوَر َأوامــِرَك.

يــا كاملــَة النقــاوة. إِنَّ العقــَل اإلهلــّي. إِقــرتَن بالعقــِل البــرشيِّ 
ــال  ــوم. ب ــِب األُقن ــِه بحَس ــدًا ب ــر. متَّح ــيِّ الطاه ــاِك النق يف حش

ــالط.  ٍش وال اخت ــوُّ تش
َقنــي يف قــاِع اخلطيئــة. فارفْعنـِـي  الت. فغرَّ َأحــاَط ب عمــُق الــزَّ

ــا الكلمــة. كــا رفعــَت يونــاَن قديــًا مــَن الفســاِد إىِل احليــاة. َأهيُّ
ــا رُؤوف. إىِل  ــِرَك ي ــكار. فــِرْ ب بَتدب ــِة األَف ــًى بَزْوبَع إيِن ُمبَت

ْحــِو واهلــدوء. ــة. واحفــْظ قلبــي يف الصَّ ــِة احلقيقيَّ مرفــأِ التوب
إِذَبحــي هللِ يــا نفــي ذبيحــَة التســبيح. أرِسعــي وُتــوب مــا داَم 

مْوِســُم العمــِر حــارضًا. وتاِجــِري بِســَلِع احلســناِت الرابِحــة.
يــا نفــس. لقــد اقرتَبــْت فــأُس املــوت. فَأثِمــري ثــارًا جيــدًة 
والئقــة. لئــال ُتْلَقــي يف نــاِر جهنَّــَم كشــجَرٍة غــِر ُمثِمــَرة. فَتنوحــي 

بــال جــدوى.
ــُت  ــي خَضع ــيء. لكن ــاٍح ُم ــِل كمصب ــى العق ــُت ع حَصل
بشــقاَوٍة لَأهــواِء البهيميَّــِة كَمــْن ال عقــَل لــه. فُأتابـِـُع الســلوَك كلَّ 

ذيلــة. حــٍن يف ظــالِم الرَّ
ــا نفــُس وال تنامــي.  ــي ي إِنَّ الــربَّ قريــٌب كــا نؤمــن. فاهتمِّ
ــوُن  ــربُّ احلن ــا ال ــي َأهيُّ ــِك: خلِّصن ــي يف يقَظتِ ــهري وارُصخ إِس

ــرش.  ــبُّ الب املح
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ــه.  ــَدَة اإِلل ــة. والِ ــاِئَد ُرْوِحيَّ ــُم بِنََش ــن. ُنَعظِّ ــُن املْؤِمن ــا نح ن إِنَّ
األُمَّ بــا َيفــوُق الطَّبيَعــة. والعــذراَء َبَحســِب الطَّبيَعــة. وهــي 

امُلباَركــُة يف النِّســاِء َوحَدَهــا. 
ْمنِي  إيِن َأهتـِـُف إِليــَك مثــَل الكنعانيــِة املؤمنــة. َأن ارحنــي. وقوِّ

مثــَل املنحنيــة. ألَســَر مســتقيًا يف ُســُبِلَك يــا حمــبَّ البرش. 
ــي  ــِة كُأمٍّ لــدى ابنــِك يــا ُأمَّ اهلل. نجِّ الَّ بــا لــِك مــَن الدَّ
ــي  ــوب. لك ــراِض واخلُط الِت واألَم ــزَّ ــَن ال ــٍة ِم ــبِّحيِك بَلهف ُمس

ــًا. ــا دائ ن ــِك كلُّ نعظَِّم
ــا املخلِّــص. ال تقَطْعنـِـي كالتِّينــِة غــِر امُلثمــَرِة أنــا اخلاطــئ.  َأهيُّ
ــًا نفــي بدمــْوِع  ي ــي هــذه الســنَة عــى األكثــر. مروِّ بــل اْعــُف عنِّ

َم أنــا أيضــًا ثمــَر الرحــة. التَّوبــة. حتــى ُأقــدِّ

الّثاَلثاء

تعلُمهــا.  بَأحــكاٍم  الرأفــة.  الكامــُل  اإللــُه  ــيُِّد  السَّ ــا  َأهيُّ
ــَك ِمــن كلِّ  إِمنحنــي أن تكــوَن خمافُتــَك يف قلبــي. إِمنْحنـِـي أن ُأحبَّ
ــك. وأن أعمــَل مشــيئَتَك  ــَت أعــاَل امُلهِل نفــي. إِمنْحنــي أن َأمُق

ــدوا. ــوا جِت ــل: ُأطُلب ــا القائ ــَت إهلُن ــَك أن ــة. فإن اخلالصيَّ
ــاطر. فاقْبَلنِــي  ــِن الشَّ ــا أيضــًا كاالب ــَك أن ــرُؤوف. َأتيُت ــا ال َأهيُّ

ــي. ــمَّ وارْحن ــَك. ألّلُه ــًا كأحــِد ُأجراِئ جاثِي
حــْت نفــي. مثــَل  بســبِب خطايــاَي. وقعــُت أنــا أيضــًا وجترَّ
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ــْن  ــإىل َم ــوُه. ف ُح ــْوِص فجرَّ ــدي اللُّص ــَع يف َأي ــذي وق ــَك ال ذل
ــوُن  ــا احلن ــْن ســواَك َأهيُّ ــا اجلــاين. إىل َم ســواَك ألتِجــُئ ألشــَفى أن

ــَك. ــَم رحتِ ــا اهللُ عظي ــيَّ ي ــبَّ ع ــوس؟ فُص ــُب النُّف طبي
مــي  ــة. فتقدَّ ــًة عــى ِعــالِج التَّوب ــا نفــي. مــا دمــِت حاصل ي
ــَدًة وصارَخــة:  إىل طبيــِب النُّفــْوِس واألجســاد. واســُجدي لــه ُمَتنهِّ
ــِة  اني ــع الزَّ ــي م ــْوِب. وأحِصن ــن ُذن ــْذين ِم ــرش. َأنِق ــبُّ الب ــا املح َأهيُّ

ــمَّ غفــراَن آثامــي وخلِّصنــي. واللــصِّ والعّشــار. وامنْحنــي الّلُه
ــِد غفــَر ذنــوَب  ــَر إِنــكاَر بطــرس. وبالتنهُّ ُمــْوِع طهَّ يــا مــن بالدُّ

ــا الــربُّ املحــبُّ البــرش. ــار. إِرْحنــي َأهيُّ العشَّ
ــا الــرّب. إِننــا نحــن شــعُبَك وغنــُم مرعــاَك. وقــد ضَلْلنَــا  َأهيُّ
ــْم  ــا. إِرح ــاُد فامَجْعنَ ــتََّتنَا الفس ــد ش ــا. ق ــَك راعين ــا أن ــا ب فارُدْدَن
ــا امُلحــبُّ البــرش. وحتنَّــْن عــى شــعبَك. بشــفاعِة والــَدِة  رعيََّتــَك َأهيُّ

ــِة وحــَدَك.  ُه عــِن اخلطيئ ــزَّ ــا املن ــه. َأهيُّ اإلل
ــا  ــن خطاي ــَرَض ع ــن َأع ــا َم ــَرِة رشوري. ي ــن كث ــِرْض ع َأع
ــُص  ــيُح املخلِّ ــا املس ــدَك. َأهيُّ ــى ُأمِّ ــم. حت ــِه هل ــَرِة حمبَّت ــرِش لَوف الب

ــالح. ــُق الصَّ ــد. الفائ الوحي
ــا  ــَك َأهيُّ ــِل بإِرادتِ ــن العم ــر. ع م ــَد الضَّ ــا الفاق ــُت َأن تغاَضْي
ــذ اآلَن  ــاُع من ــد. فَأرت ــإراَدِة اجلس ــَل ب ــي َأعم ــة. لك ــيُح الكلم املس

ــُه. ــَت من ــْذين َأن ــب. فَأنِق ــاِص اللَّهي ــن قص ِم
ــا النبــيُّ اإِلهلــّي. قمــَت وســيطًا بــن النامــْوِس والنعمــة.  َأهيُّ
ــمُّ  ــًا. َيتِ ــًا جلّي ــِة إرِشاق ــًا. وإرِشاَق الثاني ِل متام ــالَن األَوَّ ــَت ُبط فَأبن

ــا. ــَن باخلطاي ــِد امَلتعتِّق بتجدي
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ــَه  ــَدِت اإِلل ــن ول ــا م ــة. ي ــيِّدُة النقيَّ ــا الس ُته ــِت َأيَّ ــٌة َأن مبارك
ــِدِه اإِلهلــّي. مــن  . فواِصــي االبتهــاَل إِليــِه مــع ُمعمِّ والدًة ال ُتفــرَّ
ــا. ــَن باخلطاي ــاة. واملغموري ــِب احلي ــا نحــُن الغرقــى يف مصائ َأجِلن
لقــد ِمْلــُت عــن الطريــِق التــي تــَؤدِّي إىِل احليــاة. فَســقطُت يف 

َوهــَدِة الــرشور. فــال ُتعــِرْض عنِّــي يــا خملِّــي
ــى  ــيِّد. حت ــَة اهللِ الس ــا كلم ــْوِع ي ــَن الدم ــٍل م ــيَّ بوابِ ــْد ع ُج

ــرة. ــَأَة زاليت الكث ــَل ْح َأغِس
ْق َعــيَّ بِنـُـْوٍر  ْد عنِّــي َلْيــَل األَهــواء. وَأرْشِ يــا خالـِـَق الــكّل. بــدِّ
ــرَشَ  ــة. وَن ــَن اهلاِوي ــَة األُوىل ِم ــَرَد الُظْلَم ــذي َط ــَت ال ــّي. َأن روح

ــوَق َأوالً.  ــوَر املخل النُّ
ــة. وقــَي قلبــي  مَّ عِمَيــْت بصــَريت ِمــن ُظلمــِة األَهــواِء امُلْدهَلِ
ــا املســيح. وامنَْحنــي  عاتِيــًا. فــال َأْدِري مــاذا َأعمــل. فاســرِتدَّين َأهيُّ

ــُرين ِمــَن األَدنــاس. توبــًة ُتطهِّ
يــا كامــَل احلكمــة. كنــَت صــوَت صــارٍخ يف األَذهــان امُلْقِفــَرِة 
ــَرَة  ــَي امُلْقِف َد نف ــدِّ ــًا. َأن جُت ــَك طالب ُع إِلي ــرَّ ــِة اهلل. فَأت ــن معرف ِم

بســبِب َأنــواِع املعــايص.
ــرة. َأميتــي َأفــكاري األَرضيَّــة.  يــا والــدَة اإِللــِه الطاهــرَة امُلوقَّ
ــِه.  ــوَت بمْوتِ ــاَت امل ــذي َأم ــَه ال ــاة. اإِلل ــَدِت احلي ــي ول ــِت الت َأن

ــداِرِه اإِلهلــّي. ــًا باقت ــادُه متام وَأب
ــُف إِليــَك. َأن  ــا املغبــوط. َأتيــَت ِمــن عاقــٍر عجــوز. فَأهتِ َأهيُّ
َد شــباب بمحاســِن التوبــة. َأنــا الــذي هــِرَم باخلطايــا الكثــرة. جُتــدِّ
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ــس.  ــا نف ــِك ي ــي مصباَح ــواب. فهيِِّئ ــى األَب ــَس ع إِنَّ العري
ِعــة. وَأرِسعــي. قبــَل َأن  زيــِه بزيــِت اخلُشــْوِع واحلســناِت املتنوِّ وجهِّ

ــُه. ــَل ل ــَق البــاب. لَتدُخــي مــَع املســيِح وْســَط فــَرٍح ال مثي ُيْغَل
ع. لنكتئــْب  ــا املؤمنــون. مــا داَم لنــا زمــاٌن للتوبــِة والتــرُّ َأهيُّ

ــلَن إىِل املســيح. لِنَــرَث اخلــراِت اآلتيــة.  ــْد. ُمتوسِّ ولنََتنهَّ
ــا املخلِّــص. ال تقَطْعنـِـي كالتِّينــِة غــِر امُلثمــَرِة أنــا اخلاطــئ.  َأهيُّ
ــًا نفــي بدمــْوِع  ي ــي هــذه الســنَة عــى األكثــر. مروِّ بــل اْعــُف عنِّ

َم أنــا أيضــًا ثمــَر الرحــة. التَّوبــة. حتــى ُأقــدِّ

األْربَعاء

ــب.  لي ــى الصَّ رًا ع ــمَّ ــوَت مس ــدَت امل ــا كاب ــة. ملَّ ــا الكلم ّأهُي
ناَحــِت األُمُّ البتــوُل منتِحبــة. مــع التِّلميــِذ احلبيــِب الالهــويتِّ 
ــوت.  ــاَت امل ــا وأم َ ألجِلن ــَأملَّ ــذي ت ــيُح ال ــا املس ــا َأهيُّ ــر. في املوقَّ
ــِة  ــاة اإلهلي ــكًا يف احلي ــي رشي ــي. واجعلن ــفاعتِِهَا أهوائ ــْت بش أم

وخلِّصنــي.
ــى  ــمَر ع ــَل التَّس ــي احتم ــن ألج ــا م ــه. ي ــيُح اإلل ــا املس َأهيُّ

ــرش. ــبُّ الب ــَك حم ــا أن ــة. ب ــبَحتي اللَّيلي ــْل تس ــب. تقبَّ لي الصَّ
اِت التــي ال جســَد هلا.  ــا املســيُح اإللــه. يــا مــن يســوُد القــوَّ َأهيُّ

وَيعلــُم كَســَل نفــي. خلِّْصنــي بصليبـِـَك بــا أنــَك حمــبُّ البــرش.
ُتهــا العــذراُء امُلباركــُة امُلنَعــُم عليهــا. َأنــِري عقــي وَأهبجــي  َأيَّ
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لــَة الَبــرِش بالــربكات. نفــي. لكــي ُأبــاِرَكِك دائــًا يــا مكلِّ
ــِه  ــَرِة وبُِرْوِح ــِه القدي ــن بكلَمتِ ــا َم ــص. ي بُّ امُلخلِّ ــرَّ ــا ال َأهيُّ
ــَت َثبِّْتنــي  ــا. َأن اهِت ــاواِت وكلَّ ُقوَّ ــًا السَّ ــَت قدي ــِدع. ثبَّ اإلهلــيِّ املب

ــة. ــِر املتَزْعِزَع ــَك غ ــرتاِف ب ــَرِة االع ــى َصْخ ع
قيلــْت فيــِك األَمــاُد يــا مدينــَة اهلل. كــا قــال النبــّي. فاطلبــي 
ــا  ــا فريــدًة يف الصــالح. َأن جيعَلن ــِه بإحلــاٍح وهــَو ربُّ املجــد. ي إِلي

دونــِك رشكاَء يف املجــد. نــا نحــُن الذيــَن ُيمجِّ كلَّ
ــاِرِق  ــَدَر إىِل األَْرِض ومل ُيف ــِن انح ــا َم ــه. ي ــيُح اإِلل ــا املس َأهيُّ
ــا  ــَك َأهيُّ دُت ــة. لقــد ســمعُت بــرِّ تدبــرَك. فمجَّ األَحضــاَن األَبويَّ

ــرش. ــبُّ الب املح
ــا الســيِّد. ظهــرَت عــى األَْرِض إِنســانًا. فجعلــَت النــاَس  َأهيُّ
ــبُِّحوا  ــَع لُيس ــَت اجلمي ــبة. فَرفع ــى خش ــَت ع ــم ُرفع ــاويِّن. ث س

ــَك. آالَم
ــا احليــاة. ُمــتَّ ِمــن َأجــِل املائتــن. واحتملــَت َأملَ العــاِر ِمن  َأهيُّ
َأجــِل الظَّاملــن. يــا يســْوِعَي العــاِدل. فنُســبُِّح حَتنُّنـَـَك الــذي ال حــدَّ 

ــا احلليــم.  لــُه َأهيُّ
ــٍب  ــِك. كطِي ــِة من ــارُئ اخلليق ــة. ورَد ب ــرُة النقيَّ ــا الطاه ُته َأيَّ
ــدة. ــِة املجي ــه اإِلهلي ــِة إِراَدتِ ــا بمعرف ــَر الرباي ــة. فعطَّ ــيِّ الرائح ذك

َع ِمــن َأجِلنا نحــُن مســبِّحيِك.  مــي التــرُّ يــا والــدَة اإِللــه. قدِّ
ــِدي آالِم املســيح. معونــًة يف زمــِن النوائب. حتــى َنجــَد نحــُن ُمجِّ

ــا الــربُّ إهلــي. أرَضُع إليــَك مــَن الليــِل ُمبتكــرًا. وأطلــُب  َأهيُّ
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َم ُســبي إىل ُنــْوِر أوامرَك. الت. وُتقــوِّ إليــَك أن متنَحنـِـي غفــراَن الــزَّ
َقْتنــي  ــة. فَأَخــَذين ُدواُرُه. وغرَّ ْنَيويَّ هــاَج عــيَّ بحــُر املهــامِّ الدُّ
خطايــاي امُلْبِحــَرُة معــي. َفُطِرْحــَتُ للَمــْوِت امُلْهِلــك. فمثــَل ُيونــاَن 

ــا املســيح: إِنَتِشــْلني مــن الَقْعــِر امُلميــت. َأرُصُخ إِليــَك َأهيُّ
ــرارَة  ــَت امل ــْوٍك. وُذق ــن ش ــٍل ِم ــَت بإِكلي ْج ــص. ُتوِّ ــا خملِّ ي
واخلــّل. وُبِصــَق عليــَك وُجِلــْدَت. وُرفِْعــَت عــى الصليــب. 
ــُف  ــي. فَأهتِ ــذا كاَن لُتخلَِّصن ــاَك. كلُّ ه ــامِر برض رَت باملس ــمِّ وُس
هور. إِليــَك: ســبِّحي الــربَّ يــا مجيــَع َأعالــِه. وارفعيــِه إىِل مجيــِع الدُّ

ــَن يف  ــَمِك. حَتمل ــبَق فرس ــِة س ــوَت الرشيع ــة. إن تاب ــا نقيَّ ي
رُه  يعــة. الــذي ســمَّ داخلــِك ال لوَحــِن. بــِل املســيَح معطــَي الرشَّ
ليــب. لُيخلَِّصنـَـا نحــُن اهلاتفــن: ســبِّحي  ــعُب األثيــُم عــى الصَّ الشَّ

هــور. ــِع الدُّ ــِه إىِل مجي ــِه. وارفعي ــَع َأعال ــا مجي الــربَّ ي
يــا ُأمَّ اهللِ العــذراَء النقيَّــة. لقــد ولــْدِت ولبِثــِت بكــرًا عــذراء. 
ــد  ــَدِك ق ــِت وح ــا كن ــاُزِل اهلل. ومل ــِل تن ــْل بفع ــِة ب ــِل الطبيع ال بفع

ــِك. ــة. ُنعظُِّم ــزاِت اإلهلي ــتحققِت املعج اس
ليــِب طوعــًا كَحَمــل.  ــا الســيُد املخلِّــص. ُرفِعــَت عــى الصَّ َأهيُّ
ــَرِة  ــا يف حظ ــب. وَتصوهَن ئ ــن الذِّ ــَة م ــَك النَّاطق ــَف َأغناَم لِتخَتطِ

َأوامــِرَك. فُتســبُِّحَك. 
ــوَن  ــاُء املؤمَتن ــرة. واألَنبي قَّ ــِة املوَّ اِت الُعْلويَّ ــوَّ ــافَّ الق ــا مص ي
ســُل اإِلهليُّــون. املاثِلــوَن  ــهداُء املجيــدوَن والرُّ عــى َأرساِر اهلل. والشُّ
ة. ــفاعة يف نجاتِنــا مــْن كلِّ َمــرَّ لــدى اهللِ مــَع والدتـِـه. داِومــْوا الشَّ
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اخَلميس
ــة.  ــا جزيــي الكراَم ــه الكلمــة. ي ــرًة لإلل ــَح عطِ ــم روائ ظهرُت

وح. ــرُّ ــذا ال ــروين بش فعطِّ
يــَن باحلــّق. إِنكــم  ــا الرســُل األْمــاد. ُعُمــَد الكنائــِس امُلبرشِّ َأهيُّ
اللــَة كلَّهــا. وَأنرُتم  وح الضَّ ة. وقــد أْحَرقُتــم بنــاِر الــرُّ مصابيــُح نــرِّ
ِجنــَس البــرش. فنســألُكم َأن تبَتِهلــوا إىل خملِِّصنــا وإهِلنــا. أن َيمنــَح 

ــالَم وُيلِّــَص نفوَســنا. العــاملَ السَّ
ليَب  يــا رســَل املســيح. أنتــم َفَعلــُة املخلِّــص. فقــد َحلُتــُم الصَّ
رُتــم بــِه األرَض الباِئــَرَة مــن  عــى مناِكبُِكــم كِمحــراث. وطهَّ
مــون.  َضاللــِة األصنــام. وزرْعُتــم فيهــا كالَم اإليــان. فبحــقٍّ ُتكرَّ

يســن ــا رســَل املســيِح القدِّ ي
ــهداء اعرتفوا.  وا. والرســُل علَّمــوا والشُّ األنبيــاُء ســبقوا فبــرشَّ

ــا املســيُح ابــُن اهللِ منقــُذ العامل ونحــُن آمنَّــا. أنــَك أنــَت َأهيُّ
ــم إىِل اهلل.  ــوَرِة بَِمْيِلُك ــي الص ِ ــم متأهلِّ ــار. رصُت ــي الوق ــا كاِم ي
فســحقُتم آهلــَة الُكْفــر. وَأرشــدُتم كلَّ املؤمنــَن بــاهلل إىِل الشــْوِق إِليــِه
ــُح األَْرِض  ــم ِمل ــات. َأنت ــَن باإِلهليَّ ــربِّ املتكلِّم ــَل ال ــا رس ي
ــْد  ــاًل وق ــفاًء كام ــفوُه ِش ــِل اش ــي. ب َح قلب ــرُّ ــوا تق ــا. فَأَوِقف بَأرسه

ــدًا. ــَم ُمنفِس تفاَق
إِننــا ونحــُن َنقطــُع جُلَّــَة احليــاِة ُمبِحريــَن فيهــا. إِكتنَفْتنـَـا َأمواُج 

نــا منهــا يا نيقــوالوس. التَّجــارب. فنجِّ
ــِه  ــَرِة وبُِرْوِح ــِه القدي ــن بكلَمتِ ــا َم ــص. ي بُّ امُلخلِّ ــرَّ ــا ال َأهيُّ
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ــَت َثبِّْتنــي  ــا. َأن اهِت ــاواِت وكلَّ ُقوَّ ــًا السَّ ــَت قدي ــِدع. ثبَّ اإلهلــيِّ املب
ــة. ــِر املتَزْعِزَع ــَك غ ــرتاِف ب ــَرِة االع ــى َصْخ ع

ــاِرِق  ــَدَر إىِل األَْرِض ومل ُيف ــِن انح ــا َم ــه. ي ــيُح اإِلل ــا املس َأهيُّ
ــا  ــَك َأهيُّ دُت ــة. لقــد ســمعُت بــرِّ تدبــرَك. فمجَّ األَحضــاَن األَبويَّ

ــرش. ــبُّ الب املح
ــَواِك  ــي. يف َأش ــالٍل يف عق ــن اخت ــس. ع ــا التَّاع ــُت َأن وقع
ــا الرســُل َأطبَّــاَء املــرىض  َح قلبــي. فأطلــُب إِليكــم َأهيُّ اآلالِم فَتجــرَّ

ــوُه. َأن ُتعاجِل
ــا الــربُّ إهلــي. أرضُع إليــَك مــن الليــِل ُمبتكــرًا. وأطلــُب  َأهيُّ
م ســبي إىِل ُنــْوِر أوامرَك. إليــَك أن مَتنَحنــي غفــراَن الــزالت. وُتقــوِّ
ــا الــربُّ إهلــي. بَطلبــاِت الرســِل الذيــَن منحتُهــُم الســالم.  َأهيُّ

نــوب. إِمنــِح اجلميــَع ســالمَك ومغفــرَة الذُّ
ــدَّ  ــنا. وُس ــقاَم نفْوِس ــِف َأس ــر. إِش ــُق الطُّه ــي الفائ اع ــا الرَّ َأهيُّ

ــَك. ــَن حُيبُّون ــى الذي ــِل ع قَن بالباط ــدِّ ــواَه امُلتَش َأف
ــا  ني ــُرْوِر الدُّ ــاالً. بغ ــًا ُعض ــُة َمَرض ــي التَّاعس ــْت نف مِرَض
ــب. ــن كلِّ عي ــًة ِم ــا بريئ ــفيها ي ــرة. فاش ــا الكث ــِم اخلطاي وتفاُق
ــا احلكيــُم نيقــوالوس. َأْرِو قلوَبنــا مجيعــًا بَوابـِـِل شــفاعتَِك.  َأهيُّ

حتــى نــْأيَت بِثــاٍر تليــُق بالتوبــة. فننــاَل العفــَو مــَن اهلل.
ْق.  ـاَر يف ســيناء. ومل حتــرَتِ تــي مازَجــِت النَـّ يَقــَة الَّ إِنَّ الُعلَّ
َة  ــْرَ ــق. وَغ ــيَء النُّط ــاِن والبط ــَل اللِّس ــى الثَّقي ــاهلل موس ــْت ب ف عرَّ
ــبِّحي  ــبِّحن: س ــاِر ومس ــاملَِن يف النَّ ــَة س ــَة الثَّالث ــَرِت الِفْتَي اهللِ َأظَه

ــور. ه ــِع الدُّ ــِه إىِل مجي ــِه. وارفعي ــَع َأعالِ ــا مجي بَّ ي ــرَّ ال
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يــَن باحلــّق. إِنكــم  ــا الرســُل األْمــاد. ُعُمــَد الكنائــِس امُلبرشِّ َأهيُّ
اللــَة كلَّهــا. وَأنرُتم  وح الضَّ ة. وقــد أْحَرقُتــم بنــاِر الــرُّ مصابيــُح نــرِّ
ِجنــَس البــرش. فنســألُكم َأن تبَتِهلــوا إىل خملِِّصنــا وإهِلنــا. أن َيمنــَح 

ــالَم ويلِّــَص نفوَســنا.  العــاملَ السَّ
ــًة  ــًا ُأضحوك ــذات. وأراين دوم ــزالً للَّ ــَس من ــا التَّعي رصُت أن
ــاًل  ــة. ُمبته يس ــذراُء القدِّ ــا الع ُته ــِك َأيَّ ــُع أماَم ــذا َأرك ــي. فل ألَعدائ
رينــي  ينــي باملعونــة. وُتَطهِّ إليــِك أن َتنُظــري إىل ضيقــي. ومُتِدِّ
ــة. فَيخــزى الذيــَن َيفَرُحــوَن هبالكــي مــوع. وُتنِْقِذينــي يــا نقيَّ بالدُّ

اجُلْمَعة

ــى  ــمَر ع ــَل التَّس ــي احتم ــن ألج ــا م ــه. ي ــيُح اإلل ــا املس َأهيُّ
ــرش. ــبُّ الب ــَك حم ــا أن ــة. ب يليَّ ــبَحتي اللَّ ــْل تس ــب. تقبَّ لي الصَّ

اِت التــي ال جســَد هلا.  ــا املســيُح اإللــه. يــا مــن يســوُد القــوَّ َأهيُّ
ويعلــُم كَســَل نفــي. خلِّْصنــي بصليبـِـَك بــا أنــَك حمــبُّ البــرش.

ــِف  ــِه. إش ــِم علي ــَن احلُك ــفى آدَم م ــِه ش ــْوِد صليب ــن بع ــا م ي
ــا. ــا وخلِّصن ــن َحْطِمه ــا ِم قلوَبنَ

نــِت بالفضائــِل وبمواهــِب  يــا ُأمَّ اهللِ ذاَت كلِّ نقــاَوة. تزيَّ
ــاٍة بالذهــب. فظَهــْرِت عروســًا  ْوِح القــدس. كــا بُِحَلــٍل ُموشَّ الــرُّ

ــة. ــًة يف احلقيق ــآِب مجيل ل
َتَوطَّــَدْت كنيَســُة املســيح باإِليــان. فــال َتنَْفــكُّ عــِن اهلُتــاِف 
وٌس َأنــَت يــا رّب. وإِيــاَك ُيســبِّح ُرْوِحــي.  بالتَّســبِيِح قائلــًة وُمَرنَِّمــة: ُقــدُّ
ــكِر والتقــوى. إىِل التــي  لِنُبــاِدْر بإِهــداِء الســالِم عــى نغــِم الشُّ



- 190 -

هــي ُذْرَوُة الفــَرِح اإِلهلــّي. فإهِنــا حاميُتنـَـا وقــدَوُة العفــاِف لنــا.
ْلــُت يف َأْعالِــَك  يــا رّب. َســِمْعُت َســاَعَك فِخْفــت. َتَأمَّ

َفَذِهْلــت.
إِنَّ روحــي َيبتكــُر إليــَك يــا اهلل. ألَنــَك نــور. وَأَواِمــُرَك 

َأْضَحــْت ِشــفاًء لَعبيــِدَك. يــا حمــبَّ البــرش. 
ــِع  ــِة واهلَل ــقْطنَا يف الكآب ــة. وس َع ــارُب متنوِّ ــا جت ــْت بن َأحاق
ــة. ففــي يْأِســنا َنجــُد فيــِك ثــروَة األَمــِل بالفــرح.  عَب واملِحنــِة الصَّ

ــَرة. ــيِّدُة الطَّاه ــا الس ُته َأيَّ
ســِك  فيــِك. قدَّ بحُلْولِــه  املوقَّــرة. إِنَّ اهلل  الطاهــرة  ُتهــا  َأيَّ

وبارتفاِعــِه عــى الصليــب. رفــَع اخلليقــَة معــُه.
ــَن  ــْد ِم ــاًل: أْصِع ــِم قائ ــْوِف اجلَحي ــْن َج ــَف ِم ــاَن َهَت إِنَّ يون
ــا امُلخلِّــُص الَقديــر.  الَفســاِد َحيــايت. ونحــُن هَنْتـِـُف إِليــَك: إْرَحْنــا َأهيُّ
يــا طبيــَب املــرىض. ظهــرَت بَأحشــاِء رحتــَك لطبيعــِة البــرِش 

املريضــة. فشــفيَتها بصليبِــَك وآالِمــَك.
ــَة  لَّ ــَك اإِلهلــيُّ بَحربــة. فَأصلحــَت الزَّ ــص. ُطِعــَن جنُب يــا خملِّ
ِهيبيَّــة. َأن ُتتيــَح يَل الدخــوَل  لــع. وَأمــرَت احلربــَة اللَّ التــي مــَن الضِّ

الدائــَم إىِل الفــردوس. 
يــا ُأمَّ اهلل. نجونــا بــِك مــَن املصاعــِب كلِّهــا. فنُْهِديــَك التحيَّــَة مقرونًة 

باالمتنــاِن والشــكر. وُنعظُِّمــِك بَأنغــاٍم متَّفقٍة مــَن البهجــِة والفرح.
ــذي  ــة. ال َد باألََزليَّ ــرِّ ــِد امُلَتَف ــَك امَلْج ــبُِّحوا َمِل ــة. َس ــا كَهنَ ي
ة. وُصفــوُف املالئكــِة َترَتِعــُب ِمنــه. ويــا  ــاِويَّ اُت السَّ ُتباِرُكــُه الُقــوَّ

ــور.  ه ــِع الدُّ ــوُه إىِل مَجي ــعُب ارفع َش
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ــا مســيحي.فبِمْوتَِك  ــَت ي ــا َأن ــًا. َأمَّ جعَلنــي عــوُد املعرفــِة ميت
ــا  ــبِّحوُه وي ــُة س ــا كهن ــم: ي ــي ألُرنِّ ــي وَأنرَتن ــْوِد َأحييَتنِ ــى الع ع

ــور. ه ــِع الدُّ ــوُه إىِل مجي ــعُب ارفع ش
ــاِك.  ــَن إِيَّ اع ــُن الدَّ ــا نح ــِريِض عنَّ ــِك مل ُتْع ــة. إِن ــا الصاحل ُته َأيَّ
ْيتِنــا مَن  عــَن يف اخلطــوب. بــِل اســَتَجْبِت لَِطلباتِنـَـا البائســة. ونجَّ املتوجِّ
ــة. ُنســبُِّح منشــديَن بإِيــاٍن لشــفاعتِِك. احلــْزِن الكبــر. فلذلــَك يــا نقيَّ
ليــب. فاجتنــى اللِّصُّ  ر عــى الصَّ إِّن الكرمــَة احلقيقيَّــَة قــد ُســمِّ
واألُمــُم الفــردوس. هــذا مــُد الكنيســة. هــذا غنــى امللكــوت. فيــا 

َ ألجلنــا. يــا ربُّ املجــُد لــَك. مــن تــَأملَّ

ْبت السَّ

يســون. الذيــَن جاهــدوا حســنًا وتكلَّلــوا.  ــهداُء القدِّ ــا الشُّ َأهيُّ
عوا إىل الــرّب. أن َيرحــَم نفوَســنا. تشــفَّ

ســِل وهبجــُة  ــا املســيُح اإللــه. فخــُر الرُّ املجــُد لــَك َأهيُّ
اجلوهــر. يف  الَواحــِد  بالثالــْوِث  كــرُزوا  الذيــَن  ــهداء.  الشُّ

َة صليبــَك ســالحًا. فقَهــروا  ــذوا قــوَّ يــا رّب. إِن شــهداَءَك اختَّ
العــدوَّ وَأخــَزوا َضاللــَة األوثــان. ولــذا فُهــم مــع املالئكــِة 
ــا املســيح.  دوَنــَك َأهيُّ ُينِشــُدوَن لــَك نشــيَد االنتصــار. ويمجِّ

ــة. ــَم الرح ــا عظي ــِم امنحن فبصلواهِت
ُلهــا الفضائُل  مِّ ْمُتــم إىِل املســيِح اإِللــه. كزينــٍة جُتَ ــا الشــهداء. لقــد ُقدِّ َأهيُّ

ــاِت اإِلهليَّة. عــة. وكَتَقــادَم تتأألُ باجلــاالِت املختلفــِة والسِّ املتنوِّ
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ــَك.  ــَن إِلي ــدَك املنتقل ــْل عبي ــة. َأهِّ ــُل الرح ــربُّ اجلزي ــا ال َأهيُّ
ــموس. الــذي ال ُيدَنــى منــُه.  ــِث الشُّ للُحظــَوِة ببهــاِء املِصبــاِح املثلَّ

ــد. ــُث ال وجــٌع وال حــزٌن وال َتنهُّ حي
ُح ُمَســبِّحَن  نــا َنْبَتِكــُر إىِل مَتجيــِدَك وَتْســبيِحَك. وال نرْبَ ــا الَكِلمــة. إِنَّ َأهيُّ

ــاُه ِســالحًا للَمُعوَنة. بـِـال اْنِقطــاٍع َرْســَم َصليبـِـَك. الــذي َأْعطْيَتنــا إِيَّ
ــا القديســون. ُســِحقُتم باحلجــارة. وُطِرحُتــم يف امَلهــاوي.  َأهيُّ
ــُه. ولبِثُتــم ذوي عزيمــٍة ثابتٍة وســليمة.  فَســحقُتُم اقتــداَر العــدوِّ كلَّ
ــَة  ــالدًة دائم ــجعان. ج ــهداِء الشُّ ــافُّ الش ــَر مص ــد َأظه لق
ــِة  ــَة بَرباط ح ــاِت املربِّ ــاِت والعذاب ــوا الُعقوب ل ــم حتمَّ د. فإهِن ــدُّ التج
جــْأٍش. وهــم يُتوُقــوَن إىِل مــِدَك الــذي ال َيبــَى وطَربِــَك الــذي ال 

ــص. ــا خملِّ ــزول. ي ي
ــة. َنقضــِت نواميــَس الطَّبيعــة. بوالَدتِــِك الكلمــَة غــَر  يــا نقيَّ
ــِن  ــَو ع ــَن العف ــُح البائس ــًا. َيمن ــًا إهِلّي ــا ناموس ــور. فُأعطينَ املحص

ــّي. ــالِح اإِلهل ــِل الص ــايص. بفض املع
ــِع  ــَراٍف يف قطي ــم كِخ ــن. إنُك ــِة املغبوط ــاَء الكهن ــا رؤس ي
ــِة الناطَِقــة. ــِة عــى الرعيَّ مُتــم بالنِّعمــِة اإِلهليَّ اعــي. تقدَّ احلَمــِل والرَّ

إِنَّ روحــي َيبتكــُر إليــَك يــا اهلل. ألَنــَك نــور. وَأَواِمــُرَك 
َأْضحــْت ِشــفاًء لَعبيــِدَك. يــا حمــبَّ البــرش.

ــٍد  ــاق. بَجَل ــي ال ُتَط ــاَع الت ــهداِء األَوج ــوُف الش ــَل صف حتمَّ
ورباَطــِة جــأٍش. فاجَتنـَـْوا النَّعيــَم اخلــايَل مــَن املتاعــِب واألَوجــاع. 

ــة.  ــَة مــَن اليمــِن املحِيَي ــَل العادل ــوا األَكالي ونال
ظهرُتــم زنابــَق طيِّبــَة الرائحــِة يــا رؤســاَء الكهنــة. فَأنعشــُتم نفــوَس 
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املؤمنــَن بمعِرَفــِة ُحســِن العبــادة. فلذلــك ُنغبُِّطُكــم بحــقٍّ واجب. 
ُمْفَعمــَن  ـا  عنَـّ ة. للذيــَن انتقلــوا  إِمنــِح املنــازَل الســاويَّ
جــاء. َأنــَت الــذي نقــَض بناَءهــم األَريّض. وَأِرْحُهــم يف َمظــالِّ  بالرَّ

ــور. ه ــِع الدُّ ــَن إىِل مجي يق دِّ الصِّ
ــه:  ــَدَة اإِلل ــة. والِ ــاِئَد ُرْوِحيَّ ــُم بِنََش ــن. ُنَعظِّ ــُن املْؤِمن ــا نح ن إِنَّ
األُمَّ بــا َيفــوُق الطَّبيَعــة. والعــذراَء َبَحســِب الطَّبيَعــة. وهــي 

امُلباَركــُة يف النِّســاِء َوحَدَهــا.
ــهداَء  ــادة. الشُّ ــِن عب ــن ُحْس ــٍب وع ــقٍّ واج ــُط بح ــا ُنغبِّ إِنن
ــَس  ــة. متاري ــِس املنيع ــوَن الكنائ ــان. ُحص ــَد اإِلي ــجعان. ُعُم الشُّ

ــُه. َت ــَة وُأهبَّ ــاملِ البهيَّ ــَة الع ــادة. هبج ــِن العب ُحْس
ــَك  ــَتنُِروا ببهاِئ ــَك. أن َيس ــَن إلي ــِل امُلنتقل ــح. أهِّ ال ــا الصَّ َأهيُّ
ِة ُنــْوِرَك اإِلهلــّي. َطربــَن  اخلالِــص. وُعُذوبــِة مجالِــَك وأشــعَّ
ــا  ــويّل. َأهيُّ ــِر اهلي ــْوِرَك غ ــِة إرشاِق ن ــة. يف َدفَق ــع املالئك ــَك م حول

ــد. ــُك وربُّ املج ــيُِّد املل الس
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َدوُر الّلحن الثَّاِمن

ْبت َمَساء السَّ

قطع القيامة
ــيح.  ــا املس ــَك َأهيُّ ُم َل ــدِّ ــًة ُنَق ــاَدًة َعْقِليَّ ــاِئّيًا وِعب ــبيحًا َمس تس

ألَنَّــَك ارْتَضيــَت َأْن ترَحَنــا بالقيامــة.

ــِض  ــا مــن َأمــاِم َوجِهــك. بــل ارَت ــا رّب. ال َتْطَرْحن ــا ربُّ ي ي
ــا بالقيامــة. أْن َتْرَحنَ

ــِكَن اهلل.  ــس. َمْس ــة. ُأمَّ الكنائ س ــوُن املقدَّ ــا صهُي ــي ي إِفرح
ــة. ــا بالقيام ــراَن اخلَطاي ــَل ُغف ــن َقبِ ُل َم ــِك َأوَّ ألَنَّ

ــَد  ــور. املتجسِّ ه ــَل الدُّ ــَن اهللِ اآلِب قب ــوَد م ــَة املَول إِنَّ الَكِلَم
ــوَت  ــَل م ــًا. إحتَم ــِرْف زواج ــي مل تع ت ــَن الَّ ــاِن م ــِر األزم يف آِخ

ــًا. ــاَت قدي ــاَن امُل ــَص اإلنس ــِه خلِّ ــًا. وبقياَمتِ ــب طوع لي الصَّ

ــى األرض.  ــَر َع ــرش. َظَه ــِه للب ــاوات. ملََِحبَّتِ ــَك السَّ إِنَّ َمِل
ــَذ مــن الَعــذراِء الطَّاِهــَرِة َجَســدًا. ومنهــا  َ وعــاش بــَن النَّــاس. واختَّ
ــًى يف الطبيعــة ال يف  َوَرَد يف اجلســِد الــذي َأخــذُه. إِبنــًا واحــدًا. مثنّ
ــٌه  ــُه إِل ــًا َأنَّ ــَن َحّق ــا. ُمِذيِع ُف بامَلســيِح إهِِلن ــَك َنعــرَتِ ــوم. فِلذل األُقن
ــا. أْن  ــروَس هَل ــًا ال َع ــا ُأّم ــي. ي ــِه ابَتِه كامــٌل وإِنســاٌن كامــل. فإِلي

ــنا. ــَم نفوَس َيْرَح
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قطع آيات آخر الغروب
ــاء.  ليــب. يــا يســوُع النَّــاِزُل ِمــَن السَّ لقــد َصِعــْدَت عــى الصَّ
ــَن  ذِي ــاُة الــذي ال يمــوت. وإىِل الَّ ــا احلَي وانحــَدْرَت إىِل املــوت. َأهيُّ
ــا النُّــوُر احلَقيقــّي. وإىِل الَواقعــَن. يــا ِقياَمــَة اجلميع.  يف الظَّــالِم. َأهيُّ

فيــا ُمنَرنــا وخُملَِّصنــا املجــُد لــَك.
ــَذ  َ ــُه اختَّ ــوات. فإِنَّ ــِن األَم ــن ب ــاَم ِم ــذي ق ــيَح الَّ ــِد املس لِنَُمجِّ
َنْفســًا وَجَســدًا. وبآالِمــِه َفَصــَل أحَدمُهــا عــِن اآلخــر. فانحــَدَرْت 
س. فلــم  ــا َجَســُدُه امُلقــدَّ نفُســُه الطَّاِهــرُة إىل اجلحيــِم وســَلَبْتها. َأمَّ

ــُه َجَســُد فــادي نفْوِســنا. ــرِب َفســادًا. ألَنَّ َيعــِرْف يف الَق
ــِن  ــَك ِمــن ب ــُد ِقياَمَت ــا امَلســيح. باملزامــِر والتَّســابيِح ُنَمجِّ َأهيُّ
ــاًة  ــا ِمــن َجــْوِر اجلَحيــم. وَمنَْحَتنــا حي ــا َقــد أعَتْقَتنَ األَمــوات. فبِه

ــة. ح ــَم الرَّ ــًة وعظي َأبديَّ
ــدَرك.  ــذي ال ُي ــاِء واألرض. الَّ ــَع السَّ ــُكلِّ وَصانِ ــيَِّد ال ــا َس ي
. وبَقبْولـِـَك  ليــب. َأنَبْعــَت يل َعــَدَم التــَأملُّ ــَك بُِمقاَســاتَِك آالَم الصَّ إِنَّ
ــرة. فامَلجــُد  ــٍد َقدي ــَك آدَم بي ــَت مَع ــَك بمجــد. َأقْم ــَن وقياَمتِ ف الدَّ
ــًة وُغفــراَن  لقيامتـِـَك يف اليــْوِم الثَّالــث. التــي هِبــا َمنحَتنــا حيــاًة َأبِديَّ

ــَك امُلَتَحنِّــُن وحــَدَك. اخلطايــا. بــا َأنَّ

نشيد القيامة
ــَة  ــَن ثالث ف ــَت الدَّ ــن. وقبِل ــا امُلتحنِّ ــَن العــالِء َأهيُّ ــَدْرَت م إنَح
ــام. لكــي َتعتَِقنــا مــَن اآلالم. فيــا حياَتنــا وقيامَتنــا. يــا ربُّ املجــُد  َأيَّ

لك.
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ــا  ــَب َأهيُّ ل ــَل الصَّ ــول. واحتم ــَن البت ــَد م ــا ُولِ ــن ألَجِلن ــا َم ي
ــُه إلــه. ال  َد املــوَت بمْوتِــِه. وَأظهــَر القياَمــة. بــا َأنَّ الــح. وَجــرَّ الصَّ
ا  ُتْعــِرْض عــن الذيــن جبلَتُهــم بيــِدَك. بــل َأظِهــْر حبَّــَك للبــرش. َأهيُّ
حيــم. واْقَبــِل التــي ولدْتــَك والــدَة اإِللــِه شــفيعًة لنــا. وخلِّــْص  الرَّ

يــا خُملَِّصنــا شــعبًا ياِئســًا.

القانون الثالوثي

التسبحة األوىل
إِنَّ إبراهيــَم. ملَّــا كان ُمْرِضيــًا هلل. َســبَق فَرمــَز إىل األرساِر 
اإلهليَّــة. ِعنَدمــا َقبِــَل الــربَّ اخلالــق. الواِحــَد يف األَقانيــِم الثَّالثــة. 

ــدَرة. ــٌد يف الُق ــَة واِح وأْدَرَك أنَّ الثَّالث

التسبحة الثالثة
مــوز. َأنَّ الكلمــَة  ْمنــا. مــَن الُكُتــِب اإلهلّيــِة والرُّ ْمنا وَتعلَّ َتســلَّ
ــَدرك.  وَح ُمنبثــٌق بحــاٍل ال ُي مولــوٌد مــَن اآلِب َكِمــْن َعقــٍل. والــرُّ

يــاء. ــَث الضِّ هِلــذا ُنْؤِمــُن. وَنعُبــُد إهلــًا واِحــدًا ُمثلَّ

نشيد جلسة املزامر
ــا امُلؤمنــون. لِنَمــدِح اآلَب اإللــَه امُلقتــِدر. ذا الِرئاســِة  َأهيُّ
ــاَم يف  ــط. أق ــارتِه فق ــُه بإش ــوار. ألَن ــِة األن ث ــرة. امُلثلَّ ــدِة امُلوقَّ الواح
الَعــالِء َمصــافَّ مالِئكيــة. ويف الَكنائــِس أســفَل ِرئاســًة كهنوتّيــة. 
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الح.  وٌس. أنــَت اإللــُه الفاِئــُق الصَّ وٌس. ُقــدُّ وٌس. ُقــدُّ لِيهتُِفــوا: قــدُّ
ــَك. ــبيُح لُِقدَرتِ ــُد والتَّس املج

ــَر  ــَه غ ــَدِت اإلل ــن َوَل ــا َم ــة. ي ــُة النَّقيَّ احل ــذراُء الصَّ ــا الع ُته َأيَّ
ــَب دائــًا باخلطايــا. بســبِب التَّــواين.  دي قلبــَي امُلتقلِّ ل. َشــدِّ املتحــوِّ
ــاِقَط يف َدرَكاِت  ــِه. والسَّ ــدوِّ وَأرشاك ــاِت الع ــن َصَدم َ ِم ــرِّ وامُلتغ
ــة. لكــي ُأمِّــَدِك بُشــكٍر هاتفــًا:  الَكســل. وَثبِّتيــِه بشــفاعتِِك الوالديَّ
يــا والــدَة اإللــِه مريــم. التــي ال عيــَب فيهــا. إْرَحــي الرعيــَة التــي 

ــا. اقتنيتِه

التسبحة الرابعة
ــاَل  ــا مَج ــاَرِك ي ــور. إخت ه ــَل الدُّ ــَن قب ــَة األزيلَّ الكاِئ إِنَّ الكلم
ــِه.  ــَرِة حَتنُّن ــَكَن َبوف ــِك س ــة. وفي ــًة وهبيَّ ــَدِك َنِقيَّ ــوب. إذ وَج يعق
ــا  ــْوٍر. أْن ُينِقَذن ــي بــال فت ــِه َتوسَّ وأعــاَد إبــداَع طبيعــِة البــرش. فإلي

ــزان. ــدائِد واألح ــن كلِّ الشَّ ِم

التسبحة اخلامسة
كيَّــُة الربيئــُة مــَن  ُتهــا الفتــاُة النَّقيَّــة. األُمُّ العــذراء. الزَّ َأيَّ
ــِك.  ــِك وإهِل بِّ ابنِ ــرَّ ــن ال ــا م ــي لن ــًة. إلَتِم ــُة نعم ــب. امُلمتلَئ العي
ــَن  ــَة م يع ــاَة الرَّ ــَدِك. والنَّج ــُن عبي ــا. نح ــن آثاِمن ــاَء ع اإِلغض

الّت. والــزَّ اآلالِم 
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التسبحة السادسة
ــُر  ــوه. غ ــُث الوج ــُكّل. امُلثلَّ ــُط ال اب ــُه الضَّ ــيُِّد اإلل ــا السَّ َأهيُّ
ــَك التــي ال ُتوَصــف.  . ألجــِل َمراِحِ املحــدْوِد وحــَدُه. ُأســُكْن يفَّ

ــن. ــَدَك امُلتَحنِّ ــَك وح ــا أن ــي ب ْهن ــْرين وَفقِّ وَأنِ

ــِه  ــًا. لإلل س ــكاًل مقدَّ ــْرِت هي ــِك ظه ــا أن ــرة. ب ــا الطَّاِه ُته َأيَّ
ــيِّدُة  ــا الس ــة. َأّيُته ــِه اإلهليَّ ــكاًل لِنعمتِ ــي هي ــوع. إجعلين ــر امَلوُس غ
ــا  ــن ُكلِّ البالي ــة. واحَفظِينــي بَِوســاَطتِِك ســاملًِا ِم ــُة القداَس الكاِمل

ات. ــرَّ وامَل

نشيد جلسة املزامر
 . نحــن امُلؤمنــن. ُنِقــرُّ ُمعرِتفِــن. بــآٍب ال بــدَء لــُه. وابــٍن أزيلٍّ
ــِر  ــة. غ ــاٍو يف الطَّبيع ــيٍط ُمتس وس. بس ــدُّ ــْوٍث ُق ــّي. ثال وروٍح إهل
وٌس  ــدُّ ــة: ُق ــع املالئك ــَن م . هاتِف ــرِّ ٍل وال ُمتغ ــوِّ ــٍط وال ُمتح خُمَتِل
ــيُِّد  ــا السَّ وُح الكاِمــُل القداســة. أهيُّ ــا اآلُب واالبــُن والــرُّ أنــَت. أهيُّ

ــَك. ــى ُصوَرتِ ــم ع ــَن َجبلَته ــِم الذي ــر. إرَح ــُف امُلوقَّ ي الرشَّ

ــِك. وَنســُجُد  ــًا وُنعظُِّم ــة. َنشــُكُرِك داِئ ــِه النَِّقيَّ ــدَة اإلل ــا وال ي
لِوليــِدِك مســبِِّحن. يــا ُمتلئــًة نعمــة. هاتِفــَن بــال فتــور: خلِّصينــا 
حيَمــة. وال خَتُذلينــا نحــُن عبيــَدِك. وال  احلــُة الرَّ ُتهــا العــذراُء الصَّ َأيَّ

ينونــة. هُتمِلينــا يف ســاعِة الدَّ
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التسبحة الثامنة
يــاء. الِرئاســُة  ـوُر الــذي ال َيغيــب. امُلثلَّــُث الضِّ ــا النُـّ َأهيُّ
ــُكلَّ وضابُِطهــْم  ــُك ال ــربُّ املاِس ــدَرك. ال ــُه غــُر امُل الواِحــدة. اإلل
ــّم. واجعْلنــي ُمســتنرًا  وحــَدُه. أنِــِر اآلَن قلبــَي امُلســَودَّ امُلدهَلِ

هــور. ــدًا إىل مجيــِع الدُّ ُمضيئــًا. ألُســبَِّحَك ُمَجِّ
ــُل  ــدرة. أص ــالح والُق ــُة الصَّ ــة. الكاِمل ــياَدُة األَزليَّ ــا السِّ ُته َأيَّ
ــُة  ــُة الِعلــل. اخلَالَِق ــودِة غــِر امَلحــدوَدة. وِعلَّ كلِّ كــال. َينبــوُع اجلُ
ــوه.  ــُة بالوُج َث ــر. امُلثلَّ ــدُة باجلَوه ــع. الواِح ــُة اجلمي م ــة. امُلَتمِّ األزلي

ــور. ه ــِع الدُّ ــَن إىل مَجي دي ــبُِّح ُمجِّ ــا ربُّ ُنس ــاَك ي إِيَّ
ــى  ــِك ع ــر من ــد َظَه ــاء. ق ــوُبُه َمس ــذي ال َيش ــمَس ال إِن الشَّ
ــاَم  ــَق األن ــيِّدُتنا. وأعَت ــرُة س ــا الطَّاه ُته ــة. َأيَّ ــوالدٍة بتوليَّ األرض. بِ
ــَدَك.  ــا عب ــًة أن ــي خاص ــة. فأضيِئين ــاِن امُلَدهِلمَّ ــِة األوث ــْن ُظلَم ِم

ــي. ــيني وُصْونِين ــِه. واحُرس ِة الهوت ــعَّ بأش

التسبحة التاسعة
الـِـُح امُلِحــبُّ الَبــرش. امُلتحنِّــن. َينبــوُع احليــاة.  ــا امَلِلــُك الصَّ َأهيُّ
ــُة  ــداء. األَزلي ــُة االبتِ ــُة العاِدم ــا. الطَّبيع ه ــياَء بَأرْسِ ــُق األش اخلالِ
ــُد  ــاَك ُنمجِّ ــدُأ الواحــد. إيَّ ــوُث املب ــة. الثَّال هــُة عــْن ُكلِّ األزمنَ امُلنزَّ
ــامَل.  ــالَم للع ــَح السَّ ــم. ومَتنَ ــن املآثِ ــَح ع ــا الَصَف ــَأل. أْن هَتَبن وَنَس

ــاد(. ــس )تع ــاَق للكنائ واالتِّف
ــوار. الالهــوُت الواحــُد  ــِة األن ث ــيادِة الواحــَدة. امُلثلَّ ــا ذا السِّ ي
ــَك.  ــالَل َصالِح ــبِّحَن َج ــُن امُلس ــا نح ــموس. إقَبْلن ــُث الشُّ املثلَّ
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ــِح  ــَن التَّجــاِرِب واملَصاِئــب. وامنَ ــا. وأنِقْذنــا ِم ــا ِمــن آثاِمنَ وأعتِْقنَ
ــرش. ــَك للب ــًا. بمحبَّتِ ــِس رسيع ــاَق للكنائ ــالَم واالتِّف السَّ

ــرَت  ــي. وَظه ــيُح خُملِّ ــا املس ــكنَت. َأهيُّ ــويّل س ــا البت يف احلش
لِعامَلِــَك. إهلــًا ُمتَأنِّســًا باحلقيقــَة. بــال اســتحالٍة وال امتــزاٍج. 
ــفاعِة  ــْوٍح. فبِش ــِدَك بُِوض ــع َعبي ــًا م ــوُن داِئ ــَك تك ــدَت أن ووع

ــَك. ــكلِّ رعيَّتِ ــالَم ل ــِح السَّ ــَك. إمن والَِدتِ

َحر يف َصالة السَّ

أناشيد جلسة املزامر
األوىل 

ــنَّ  ــاّراِت أن ُيعِل ــًا. وأمــرَت النِّســَوَة الَب ــَن القــرِب حّق ــَت ِم ُقْم
انبِعاَثــَك كــا ُكتـِـب. فجــاء ُبطــرُس إىِل القــرِب راكضــًا. ورأى النُّــوَر 
يف الريــِح فَذِهــل. ثــم عاَيــَن أيضــًا األكفــاَن وحَدهــا. َموضوعــًة 
ــا  عــى ِحــَدٍة بــدْوِن اجلََســِد اإلهلــّي. فآمــَن وهتــف: املجــد لــَك َأهيُّ
ــَت  ــَك أن ــا. فإنَّ ــا خُملَِّصن ــع. ي ــُص اجلمي ــَك خُتلِّ ــه. ألَنَّ املســيُح اإلل

ُشــعاُع اآلب.

الثانية
فــن. فســِمعَن مــالكًا يقــوُل ِمــَن  جــاَءِت النِّســوُة بُطيــْوِب الدَّ
ــَن  ــزن. واهتِْف ــَدَل احلُ ــَرِح ب ــْدَن بالف مــوع. وُع ــَن الدُّ ــرب: َكْفِكْف الق
ــه. أن  ــُه إل ــا أنَّ ــرّب. الــذي ارتــى. ب ــاَم املســيُح ال ــبِّحات: ق ُمَس

ــَص جنــَس البــرش. ُيلِّ
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هــا تفــَرُح بــِك يــا ُمتِلَئــًة نعمــًة. حمافــُل  إنَّ الربايــا بَأرْسِ
س.  ــا اهليــَكُل امُلتقــدِّ ــاِك ُيعظِّمــون. َأهيُّ املالئكــِة وأجنــاُس البــرش. إيَّ
ــُه  ــَد اإلل ــا جتسَّ ــي منه ــة. الت ــُر البتوليَّ ــق. وفخ ــرَدوُس النَّاط والِف
ــُه صنــَع ُمْســَتْوَدَعِك  هــور. ألَنَّ وصــاَر طِفــاًل. وهــَو إهلُنــا قبــَل الدُّ
ــاوات. لِذلـِـَك يــا ُمتِلئــًة  َعْرشــًا. وَجَعــَل بطنَــِك أْرَحــَب مــَن السَّ

ــُدِك. ــا. ومُتجِّ ــِك كلُّ الرَباي ــَرُح ب ــًة. َتْف نعم

نشيد اإلصغاء
إنَّ حاِمــالِت الطِّيــب. َوَقْفــَن ِعنــَد قــرِب امُلعظــي احلَيــاة. َيطُلْبَن 
بــَن األمــواِت الســيَِّد الــذي ال يمــوت. فَقبِْلــَن بشــاِئَر الَفــَرِح مــَن 
بَّ قــد قــام. ومنـَـَح العــامَلَ َعظيــَم  َن الُرُســَل بــأنَّ الــرَّ امَلــالك. وَبــرشَّ

. حة لر ا

أناشيد املراقي

ل القسم األوَّ
ــكايل  اِت ُيْلِهُبنــي. فباتِّ ــذَّ ُبنــي ُمنــُذ شــباب. وبِاللَّ إِنَّ الَعــُدوَّ جُيَرِّ

عليــَك أقَهــُرُه يــا رّب.
َن َزنابَِق احلَْقِل. َيْأُمر َأن ال هَيَتمَّ أَحٌد بلَباِسِه. إنَّ امُلَزيِّ

ــٌه  ــور. إل ــن ُن ــوٌر م ــَو ن ــع. فُه ــاُة اجلمي ــُدِس حي ْوِح الُق ــرُّ بال
َعظيــٌم. ُنســبُِّحُه مــَع اآلِب والكِلمــة.
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القسم الثاين
ــَع  ــالَّ يرتفَّ ــَك. لَِئ ــُه بَخْوفِ ــرتًا ل ــُع ِس ــَي امُلتواِض ــْد َقلب لَِيج

ــة. أَف ــل الرَّ ــا كام ــَك ي ــن َعينَي ــُقَط ِم فيس
ــاَف ِعنَدمــا َيديــُن  إنَّ الــذي َوَضــَع يف الــربِّ َرَجــاَءُه. َلــن َيَ

ــار, ــَة ُكلَّهــا. وُيعاِقُبهــا بالنَّ الــربُّ اخلَليَق
ــُأ  ــه. َويَتنبَّ ــاٍن ُمتَألِّ ــاَهَدِة ُكلُّ إنس ــُم باملش ــُدِس ينَع ْوِح الُق ــرُّ بال
ــًا إللــٍه واحــٍد يف ثالثــِة أقانيــم. َفــإنَّ  وَيصنـَـُع َعجاِئــَب ســامية. ُمرنِّ

الالَّهــوَت واِحــٌد يف اجلَوهــر. وإْن كان يف ثالثــِة أنــوار.

القسم الثالث
. أنــا  ْخــُت يــا ربُّ فَأصــِغ. وَأِمــْل ُأُذَنــَك إيلَّ إليــَك رَصَ

هُهنــا. ِمــن  َتنُقَلنــي  قبــَل أن  ــرين  إليــَك. وَطهِّ الصــاِرَخ 
ــًة.  ــُث ثاني ــِه. ُيبَع ــَب يف األْرِض ُأمِّ ــَد أن َيغي ــاٍن. بع ُكلُّ إنس

ــًا. ــًا أو َثواب ــه. ِعقاب ــى حياتِ ــَزى ع لُِيج
امُلثلَّــَث  الواِحــَد  الالَّهــوَت  َنعــِرُف  الُقــُدس.  ْوِح  بالــرُّ
ــُذ  ــُن ُمن ــَدَر االْب ــُه ص ــُه. ومن ــَدَر ل ــإنَّ اآلَب ال َمص ــس. ف التَّقدي
ــوَرِة  وُح الواِحــُد َمَعُهــا يف الصُّ األزل. وأرَشَق معــُه مــَن اآلب. الــرُّ

والَعــرش.
ــى  ــامَلِ ع ــْوِل الع ــدة. حِلُص ــُة الَوحي ــو الِعلَّ ــُدُس ُه وُح الُق ــرُّ ال
ــالم. فإنَّــُه. يف احلَقيقــِة. إلــٌه واِحــٌد يف اجلَوهــِر مــَع اآلِب  السَّ

واالبن.
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القانون

التسبحة االوىل
ــِت  َب ــَزة. إذ رَضَ ــِم ُمْعِج ــْت يف القدي ــى َصنَع ــا موس إِنَّ َعَص
َقــْت فِْرَعــوَن وَمراِكَبــُه.  ْتُه. وغرَّ البحــَر َشــْكَل صليــب. فشــقَّ
وخلَّصــْت إرِسائيــَل اهلــارَب َســرًا عــى األَقــدام. فســبَِّح هللِ 

تســبيحًا.
ــن  ــه ِم ــر. فإِنَّ ــيِح القدي ــْوِت املس ــن اله ــُب ِم ــَف ال نتعجَّ كي
ــه  ــن ِجنبِ ــى. وِم ــأملُّ والبِ ــدَم الت ــَن ع ــع املؤمن ــرى جلمي ــِه أج آالِم
ــة. ــاَة األَبديَّ ــرِبِه احلي ــن ق ــود. وِم ــوَع اخلل ــم َينب ــَر هل ِس فجَّ ــدَّ املق
مــا َأهبــى مــا ظهــَر بــه اآلَن امَلــالُك للنِّســوة. حامــاَل شــاراٍت 
ــوَر القيامــِة  ــه ُن ــِه الطَّبيعــيِّ غــِر املــادِّي. وُمعِلنــًا هبيِئتِ المعــًة لنقاِئ

ّب. هاتفــًا: قــاَم الــرَّ

التسبحة الثالثة
ــَس األرَض عى  ــاواِت بَِفْهــٍم. وَأسَّ ــَد السَّ يــا َمــن يف الَبــدِء وطَّ
ــه ليــَس  ــا املســيح. ألَنَّ ــاَك. َأهيُّ ــْدين عــى صْخــَرِة وصاي امليــاه. وطِّ

ــبَّ البــرِش وحــَدَك. وٌس ِســواَك. يــا حُمِ ُقــدُّ
ــِة  ــَن يف ُظلم ــاَء للجالس ــة. َأض ــوَر القيام ــي. ُن ــوَع إهِل إِنَّ يس

ــاَدُه. ــلَبُه َعت ــويَّ وس ــَد الَق ــِه قيَّ ــِه. وبالهْوتِ ــْوِت وظِاللِ امل
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التسبحة الرابعة
يت. يــا رّب. َأنــَت ُقــدَريت. َأنــَت إهِلــي. َأنــَت هَبَجتي.  َأنــَت ُقــوَّ
ــَك  ــة. فلذل ــاَن األَبويَّ ــادِر األَحض ــَكنَتنا ومل ُيغ ــَد َمس ــن افتَق ــا َم ي
َأرُصُخ إِليــَك مــَع النبــيِّ حبقــوق: املجــُد لقْدَرتـِـَك يــا حمــبَّ البرش.
ــًا. حــَن كنــُت بعــُد  ــًا مَجّ ــان. أحببَتنــي ُحّب ــُص احلنَّ ــا املخلِّ َأهيُّ
ــَك ملْ تــزْدِر  عــدّوًا لــَك. فَأخليــَت ذاَتــَك عــى َوجــٍه غريــب. وألَنَّ
تــي الُقصــوى. نزلــَت إىِل األَرض. وَأنــَت بــاٍق يف ُعلــوِّ مــِدَك  مذلَّ

دَتنــي َأَنــا احلقــَر قبــاًل. الــذي ال ُيوَصــف. فمجَّ

التسبحة اخلامسة
ــوُر الــذي ال يغــُرب.  ــا النُّ ــَك. َأهيُّ ــن وجِه ــي ع مِلَ َأْقَصْيَتن
ــقّي. فَأطلــُب إِليــَك َأن ُتْرِحَعنــي.  فَغِشــَيْتنِي ُظلَمــُة العــُدّو. َأنــا الشَّ

ــاَك. ــْوِر وصاي ــي إىِل ُن َد ُطُرق ــدِّ وُتس
ــَت أن  ــَك. قبِْل ــَل آالِم ــَك. قب ــزِء ب ــَد اهلُ ــص. عن ــا املخلِّ َأهيُّ
ِل َمــن ُجبــل.  َتْلَبــَس َثوبــًا لكــي تســرُتَ الُعــرَي امُلخِجــل. ُعــرَي َأوَّ
ــُه رداَء  ــًاً عن ــب. خالِع لي ــى الصَّ ــًا ع َر ُعريان ــمَّ ــَت أْن ُتس ــم قبِْل ث

ــوت. امل
ــري  ــْوِت َجْوَه ــراِب امل ــن ُت ــَت ِم ــيح. َأقم ــا املس ــَت. َأهيُّ َأن
ــًة  ــُه ثاني ــيخ. وَأْظَهْرَت ــُه ال يش ــاَءُه. وجعلَت ــدَت بن ــاِقط. وَأع السَّ

ــى. ــَدِم البِ ــْوِر َع ــٍة بن ــة. متَألَق ــوَرٍة َمَلِكيَّ كص
ــًة لــدى ابنــِك. يــا كاملــَة النَّقــاوة.  ــًة والديَّ إِنَّ لــِك دالَّ
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نــا نحــُن  فنطلــُب إِليــِك َأالَّ َتغُفــي عــن العنايــِة بــذوي َقرابتــِك. ألَنَّ
ــة. ــاَرًة َمْرضيَّ ــيِِّد كفَّ ــد السَّ ــَدِك عن ــاِك وح ذن ــيحيِّن. إختَّ املس

التسبحة السادسة
ــَك.  ــُب إِلي ــرة. َأطل ــي كث ــإنَّ آثام ــي. َف ــا خُملِّ ــر يل ي إِغِف
ور. إِليــَك رصخــُت. فاْســَتِمْعني يــا إِلــَه  فانتِشــْلني ِمــن قــاِع الــرشُّ

ــاليص. خ

القنداق

ــَت آدم.  ــواَت وأقم ــَت األم ــرب. فأهنض ــَن الق ــَت م ــد ُقم َلق
اُء َتَفــرُح بقيامتـِـَك. وأقطــاُر العــامَلِ ُتعيِّــُد لنُهْوِضــَك ِمــن بــِن  َفَحــوَّ

ــة. ح ــَر الرَّ ــا كث ــوات. ي األم

البيت

ــم.  ــا احلَلي ــوات. َأهيُّ ــَت األم ــِم وأقم ــَك اجلحي ــلبَت مالِ َس
ــَدَل  ــنَّ الفــرَح ب ــاًل إليِه ــَت النِّســوَة حامــالِت الطِّيــب. حاِم والَقي
ــَح  ــي امَلانِ ــا خُملِّ ــر. ي ــاِت الظََّف ــِلَك عالم ــَت لُرُس ــزن. وأعلن احلُ
ــَك يفــَرُح العــامَلُ  ــرش. فلذل ــا حُمــبَّ الَب ــْرَت اخلليقــة. ي ــاة. وأن احلي

ــة. ح ــَر الرَّ ــا كث ــوات. ي ــَن األم ــن ب ــَك ِم ــًا بنُهْوِض مع
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التسبحة السابعة
ــُم يف الالَّهــوت. بحســِب امُلعتَقــِد القويــم. ُنعلــُن  عندمــا نتكلَّ
ــرتُف  ــد. ونع ــٍد وحي ــٍد َأَح ــٍن واح ــع. وأٌب الب ــَك ربُّ اجلمي َأنَّ
ــِة  ــَك يف الطَّبيع ــٍد مع ــَك وواح ــٍق من ــتقيم. ُمنبثِ ــٍد ُمس ــُرْوٍج واح ب

ــة. واألَزليَّ

التسبحة الثامنة
ــنى الواحــد. امُلــرشَق  ــَث األَنــوار. السَّ ــِم الالَّهــوَت امُلثلَّ لِنُعظِّ
ــَد الــذي ال مصــدَر  ــِة األَقانيــم: الوال ث مــَن الطَّبيعــِة الواحــَدِة املثلَّ
ــَك  وَح املال ــرُّ ــة. وال ــه يف الطَّبيع ــِد مع ــَة اآلِب الواح ــه. وكلم ل
معهــا والواحــَد معهــا يف اجلوهــر. فيــا فتيــاُن باركــوُه. ويــا كهنــُة 

ــور. ه ــِع الدُّ ــوُه إىِل مجي ــعُب ارفُع ــا َش ــبِّحوُه. وي س

التسبحة التاسعة
ــَر  ــن َأنَّ اهللَ ظه ــاُر األَرض. م ــْت َأقط ــاُء وَدِهَش ــِت السَّ َذِهَل
ــاوات. فلذلــك  ــِك غــدا َأرَحــَب ِمــَن السَّ للبــرِش يف َجســٍد. وبطنَ

ــِه ُيَعظِّمــون. ــَدَة اإِلل ــا وال ــاِك ي ُرَؤســاُء املالئكــَة والبــرش. إِيَّ
ــا العــّي. حــَن رِصَت إِنســانًا بالطَّبيعــِة وَأقمــَت مــع  َأهيُّ
ــّي.  ــِر اإِلهل ــِب اجلوه ــوَك بحس ــو َأب ــْن ُه ــًا َم ــوَت إهِل ــد. دع العبي
ــْن  ــن. َم ــًا بالنَّعمــِة لَأرضيِّ ــَت أب ــَن القــرب. َجعل وحــَن ُقمــَت م

ــُه. ــَك مع ــا ُنعظِّم ن ــيِّد. فكلُّ ــٌه وس ــِه إِل ــو بطبيعتِ ه
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قطع مزامر الباكرّية

يــا رّب. وإْن َوَقفــَت يف امُلحاكمــة. َيدينُــَك بيالُطــس. إال 
ــِن  ــًا عــى العــْرِش مــع اآلب. وُقمــَت مــن ب ــرَبْح جالِس ــَك مَل ت َأن
ــَك  ــا َأنَّ ــب. ب ــِة الغري ــن ُعبوديَّ ــامَل م رَت الع ــرَّ ــوات. وح األم

ــبُّ للبــرش. َرُؤوٌف وحُمِ
يــا رّب. وإن وضعــَك اليهــوُد يف قــرٍب كائــٍت. وخَتمــوا عليَك 
كــا عــى كنــِز حيــاٍة. إالَّ أنَّ اجلُنــَد كاُنــوا حيُرُســونَك كَمِلــٍك راقــد. 

لكنــَك قمــَت مانحــًا عــدَم البـِـى لِنفْوِســنا.
يــا رّب. أعَطيَتنــا صليَبــَك ِســالحًا ِضــدَّ إِبليــس. الــذي 
ــُه أقــاَم امَلوتــى.  َيرتعــُب ويرَتعــِد. إْذ ال حَيتمــُل َأن َيــرى قدرَتــُه. ألَنَّ

ــَك. ــَك وقيامتِ ــُجُد لدفنِ ــَك نس ــوت. فِلذل ــَل امل وأبَط
ــا  اس. َأمَّ ــرَّ ــَك. أرَهــَب احلُ ــادَي بقيامتِ ــا رّب. إنَّ املــالَك امُلن ي
ــُه إِلــه.  لِلنِّســوة فقــال: مِلَ تطُلبــَن احلَــيَّ بــَن امَلوتــى؟ قــد قــاَم بــا َأنَّ

َوَوَهــَب احليــاَة للمســكوَنة.

اإلثنَني

اه. كيــف َأقــي زمــاَن حيــايت غــَر ُمبــاٍل. وَأطــوي العمــَر  َأوَّ
هيب.  ــٍر يف كثــَرِة خطايــاي. وال يف وعيــِد امَلنيِّــِة الرَّ بــًا غــَر مفكِّ متقلِّ
ــدة. مــا مل  اه. َمــْن ُينِقــُذين مــَن النَّــاِر املَؤبَّ وال يف نزاهــِة امُلحاَكمــة. َأوَّ

ــالِح وحــَدَك. َتــرأْف ب أنــَت يــا اهللُ الفائــُق الصَّ
ــا  ــاَك عندم ــَتنْوِحَن هن ــم س ــقيَّة. ك ــي الشَّ ــا نف ــُل يل ي الوي
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ــاوّي. وحُيَكــُم عليــِك بالنَّــاِر  يقــوَن إىل امللكــْوِت السَّ دِّ ُيدعــى الصِّ
ــدي وابكــي مــا ُدمــِت ههنــا.  املؤبَّــَدِة بســبِب أفعالِــِك. فتنهَّ

ــاِك. ــن خطاي ــي ِم ــِذ واغَتِس ــيِح امُلنِق ــي إىل املس والتجئ
ــي  ــَة آدم. الت ــا ابن ــالُم ي ــّن. السَّ ــاَدَة اجِل ــا إب ــِك ي ــالُم علي السَّ
ــا  ــِك ي ــالُم علي ــل. السَّ ــي ال َتذُب ــرَة الت ه ــِة الزَّ ــْت يف احلقيق أطلع
َدَة األهــوال. الربيئــَة مــن كلِّ  ــالُم عليــِك يــا ُمبــدِّ مــَد عبيــِدِك. السَّ
ــالُم عليــِك  ــالُم عليــِك يــا ِهبــًة منَحهــا اهللُ للعــامل. السَّ َعْيــب. السَّ
ُتها الســيِّدُة  ــالُم عليــِك َأيَّ ــَرُة نجــاُة امللتجئــَن إليــِك. السَّ ُتهــا املوقَّ َأيَّ

ــِك. ُدوَن مــُد الذيــن ُيمجِّ
ــالُم عليِك  ــالُم عليــِك يــا بالطــًا حّيــًا وحامــًة ناطِقــة. السَّ السَّ
ــُم  ــا ملجــَأ املؤمنــَن وِحصنَُه ــِك ي ــالُم علي ــِك. السَّ ــَة باِرِئ ــا مدين ي
ــالُم  ــم. السَّ ــم ونجاهَتُ ــِك وخالَصُه ــَن علي ــَرَة املتَِّكل ــع. وُن املني
ُتهــا  ــالُم عليــِك َأيَّ ــاء. السَّ عليــِك يــا ِجــْرًا ينُقــُل اجلميــَع إىل السَّ

يســُة الكاِملــُة الــرَبكات. ــيدُة القدِّ السَّ
ــزوُل  ــايت َت ــإنَّ حي ــا رّب. ف ــَفقِة ي ــِن الشَّ ــي بع ت ــْر إىل َمذلَّ ُأنظ
ــَك.  شــيئًا فشــيئًا. وال خــالَص يل ِمــن أعــايل. لذلــك َأطلــُب إلي

ــي. ــَفقِة وختلَِّصن ــِن الشَّ ــاَريِت بع ــا ربُّ إىل حق ــَر ي أْن تنظ
هيــب. وَأشــِعي  َلــًة يف ذلــك اليــْوِم الرَّ إِســَهِري يــا نفــي. ُمتَأمِّ
ــِك  ــى ُيفاِجُئ ــَن مت ــِك ال تعَلم ــت. فإن ي ــِه بالزَّ ــِك وَأهبجي ِمصَباَح
ــوُت القائــل: ُهــوذا العــروس. فاحــَذري يــا نفــي أن َيغشــاِك  الصَّ
النُّعــاس. فتلَبثــي خارجــًا َتقرعــَن مثــَل العــذارى اخلمــِس 
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ــر.  ــٍت واف ــيَح بزي ــَتْقبِِي املس ــهَر لَِتس ــِي السَّ ــْل واِص ــالت. ب اجلاه
فيمنََحــِك خــدَر مــِدِه اإلهلــّي.

ــري يف  ــاُن حــارِضًا. وفكِّ يَّ ــا نفــي كــا لــو كاَن الدَّ ــي ي إِهَتمِّ
هيــب. فــإن دينونــَة الذيــَن ملْ َيصنَُعــوا رحــًة  ســاِعِة ذلــَك اليــْوِم الرَّ
ســتكوُن بــال رحــة. لذلــك ارُصِخــي قبــَل امَلــَات: َأشــِفْق عــيَّ يــا 

ــص. فإنــَك وحــَدَك حمــبٌّ للبــرش. خملِّ
ــا املســيُح اإللــه. َأجثــو لــَك كاخلاطئــِة ألَنــاَل العْفــَو. وبَدَل  َأهيُّ
مــوَع ِمــن صميــِم القلــب. لكــي تــرأَف ب  ُم لــَك الدُّ الطِّيــِب ُأقــدِّ
ــص. ومَتنََحنِــي غفــراَن خطايــاي. فــإين  ــا املخلِّ كــا رئفــَت هبــا َأهيُّ

نـِـي ِمــن حــأِة أعــايل. أرصُخ إليــَك مْثَلَهــا: نجِّ
ُتهــا النقيَّــُة املباركــة. الفاِئــزُة بَأعَظِم ُحْظــَوٍة عنــَد اهلل. واِصي  َأيَّ
ــة. ورؤســاِء املالئكــة. ومجيــِع الذيــَن  اِت الُعْلِويَّ االبتهــاَل مــع القــوَّ
ــِه. أن  ــاِء رأفتِ ــِل أحش ــِك ألج ــَد من ــذي ُولِ ــم. إىل ال ــَد هل ال جس
َيمنَحنـَـا قبــَل املــات. اإلصــالَح وغفــراَن اخلطايــا وتقويــَم احليــاة. 

لكــي ننــاَل رحة.
إىل متــى يــا نفــي تعيشــَن بالَكســل؟ إىل متــى َتْقِضــَن 
ــري  زماَنــَك بالتَّــواين؟ إســتيِقظِي مــن نــْوِم التَّــواين يــا شــقيَّة. وفكِّ
يــاِن العــادل. بــَم  ــِدي وارَهبِــي حكــَم الدَّ يف أعالِــِك. وتنهَّ
ــَن  ــِك يف تلــَك الســاعة؟ أم كيــَف ســَتنِْجَن ِم ســُتدافِِعَن عــن ذاتِ
ــي  ــلوَكِك؟ فارُصخ ــَن س ــِت ال ُتْصِلح ــتقبل. وأن ــِب يف املس اللَّهي
ــُص غفــراَن زاليت. فإنــَك  يــاِن قبــَل امَلــَات: هــْب يل يــا خملِّ إىل الدَّ

ــم. ــَدَك احللي ــَت وح َأن
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ــًا. حــَرَ  ّي ــا َعــَرَف مــا ُأِمــَر بــِه رِسِّ إِنَّ الــذي ال جســَد لــُه. ملَّ
َتــرِبْ زواجــًا: إِن الــذي  ُمِرعــًا إىل بيــِت يوســف. وقــال للَّتــي ملْ خَتَ
ــاوات. ُيوَســُع فيــِك كامــاًل بغــِر اســتحالة.  بانحــداِرِه حنَــى السَّ
ــُل صاِرخــًا  ــٍد. َأذَه فــإْذ ُأشــاِهُدُه يف مســتوَدِعِك آِخــذًا صــورَة عب

إليــِك: إفرحــي يــا عروســًة ال عــروَس هلــا.
ــايل  ــي. بَأفع ــى نف ــا ع ــي جَلْبُته ــَم الت ــاِر جهنَّ ــن ن ــي ِم ن نجِّ

ــة. ــَك املغبوط ــاَر حمبَّتِ ــي ن ــذي. وَأرِضْم يف ذهن ــا ُمنِق ــِة ي القبيح
َأظَلمــَت بصــريت فخضعــُت لأهــواء. وظهــرُت هبيمّيــًا 
فــًا بالنُّطــق. فامنــْح نفــي َيْقَظــًة يــا رّب. بَأحــكاٍم  مــع كــوين ُمرَشَّ

ــي. ــا. وخلِّصن َتعلُمه
ــاهَدِة  ــوَن باملش ــن. تتمتَّع ــِة القديس ــاُء املالئك ــم رؤس ــا َأنك ب
عــوا ِمن َأجلنــا إىِل املخلِّــص. مصــْدِر الصالح. اإِلهليَّــِة ببهــاء. ترَّ

ــَت الكنَيســِة يــا  ِة َوْحــَدَك. وُمَثبِّ ــاويَّ ــِر السَّ َف الَقناطِ يــا ُمَســقِّ
ــَة األَمــايِن. وَثَبــاَت املْؤِمنــن.  ــَك. يــا غاَي رّب. َأنــَت َتبِّْتنِــي يف حَمَبَّتِ

ــبَّ الَبــرَش. يــا حُمِ
ــا املســيُح  بــأيِّ عينــِن َأنظــُر إِليــَك يف ذلــَك احلــن. َأهيُّ
املخلِّــص؟ وَأنــا ملْ َأعمــْل عــى األَْرِض بوصيَّــٍة واحــَدٍة مــن 
ــَي  ــب. ألُعط ــِك الرهي ــدى َعْرِش ــُف ل ــَف َأق ــل كي ــاَك. ب وصاي

ــى؟ ــي ال حُت ــيِّئايت الت ــن س ــًا ع جواب
ــِب  ــَن باملَواه ن ــم مزيِّ ــاوين. ظهرت ــْوِد السَّ ــاَء اجلنُ ــا رؤس ي
ــَس  ــوا كنائ ــة. فاحفظ ــِب املالئكي ــاَء املرات ــم زع ــة. لكونُك َع املتنوِّ

ــًا. ــًا وثيق ــيح ِحْفظ املس
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ــٌع َأْن  ــَك ُمْزِم ــّي. َأنَّ ــاٍم إهِل ــَرَف بإهِل ــيَّ َع ــا الكلمــة. إِنَّ النَّبِ َأهيُّ
ــَد َبَخــْوٍف  ــَد ِمــْن والـِـَدِة اإِللــه. ذلــَك احلََبــِل الظَّليــل. َفَمجَّ َتَتَجسَّ

ــَك. ُقْدَرَت
اِن  إِنَّ جهــاَد النفــِس عنــد انفصاهِلـَـا مَلــيٌء بالَعنــاء. ورهبــَة الديَّ
ــَن  ــاِس الذي ــوُف الن ــَك خ ــة. وكذل ــْرِش هَلائل ــى الَع ــِس ع اجلال
ُيقاَضــْوَن عــن خطاياهــم. فوحيــي! مــاذا َأصنــُع َأنــا املقــيَّ عليــِه.

ــَك  ــالَمَك. بِِذراِع ــا َس ــْب َلن ــِرَك. َوَه ــا بَأواِم ــا رّب. َأنِْرَن ي
ــرَش. ــبَّ الَب ــا حم ــة. ي فِيَع الرَّ

مــِر  ور. وقــد غــَدْوُت فاقــَد الضَّ إِنَّ َأفــكاري َلَغاِرقــٌة يف الــرشُّ
واإِلحســاس. فُحــلَّ يــا يســوُع قســَويت وخلِّْصنــي

ــوَن  فُّ اِد املالئكــة. بــا َأنكــم ماثِلــوَن لــدى اهللِ حَتُ يــا رؤســاَء قــوَّ
ِة املنَبِعَثــِة منــُه. ُأحُرســوا رعيَتُكم. بــِه. وتتــأألوَن باألَشــعَّ

ــس.  ــَن للنف ــْوٍص ُمهِلك ــدي لُص ــقطُت يف َأي ــص. س ــا خملِّ ي
ــْم عــيَّ  ــِة اخلالَصــة. وأنِع َأثخنــوين ِجراحــًا. فاشــِفني بزيــِت التوب

ــا. ــَه آبائن ــا إِل ــَت ي ــارٌك َأن ــم: مب ــْوِع ألُرنِّ باخلُش
ــع َأين  ــا. وم ــُد عنه ــقيَّ وال َأبتع ــا الش ــْوِب َأن ُن ــالِزٌم للذُّ إيِن م
ــا الــربُّ  ــَد َأين ال َأرَعــوي. فيــا َأهيُّ ــُف إِليــَك: قــد خطئــت. َبْي َأهتِ

ــًا. ــَة عــى اخلطــإ. خشــوعًا ولِين ــْح نفــَي امُلْدِمنَ ــرؤوف. إمن ال
ــَن  ــور. ُتبِهج ــاطِع النُّ ــِك السَّ ــِق ِضيائ ــِك بتَألُّ ــا ُأمَّ اهلل. إِن ي
ــور. ه ــِع الدُّ ــبِّحوَنِك إىِل مجي ــاٍن. وُيس ــِك بإِي ــوَن ل ــَن ُيرنِّم الذي

ــابقة.  ــِك السَّ ــن زالتِ ــدي ع ــي واْبتِع ــُس واْبك ــا نف ــدي ي َتنهِّ
ــراَرٍة  ــي بح ــاِك. واهتِف ــِرُف خفاي ــذي َيع ــاَم ال ــًة َأم ــي عالني واجث
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ــارأْف ب  ــة. ف ح ــُل الرَّ ــربُّ اجلزي ــا ال ــَك َأهيُّ ــُت إِلي ــة: خطِئ قائل
ــي. ــَك وخلِّصن ــاِء رأفتِ بأحش

ــري  ــائاًل َأْن ُتن ــور. س ــاُب الن ــيِّدُة ب ــا الس ُته ــِك َأيَّ ــُب إِلي َأطُل
ــْي قلبــي. اللَتــِن َأظلَمتــا بظــالِم اخلطيئــِة احلالِــك. ومَتنَِحينــي  عينَ
ة. االســتنارَة بفجــِر التَّوبــة. وُتْعتِقينــي بوَســاطتِك مــَن النَّــاِر األَبديَّ
ــة.  ــرأَة اخلاطِئ ــًا امل ــَت قدي ــا َأعَطْي ــا اهلل. ك ــي ي ــًا أعطِنِ دموع
ــالل.  ــِق الضَّ ــن طري ــايِن ِم َرت ــِن حرَّ ــَك اللت ــلَّ قدَمي ــي أن َأُب ْلنِ وأهِّ
ــًة قــد اقتنيُتهــا بالتَّوبــة. لكــي  . عشــيًة نقيَّ َم لــَك كطيــٍب ذكــيٍّ وُأقــدِّ
أســمَع َأنــا أيضــًا صوَتــَك امُلشــَتهى: إياُنــَك خلَّصــَك فامِض بســالم.
ــيَح  ــروبيًا؟ ألن املس ــون؟ أش يس ــا القدِّ ــم َأهيُّ ــاذا َندعوُك م
ــِدِه؟  ــن متِجي ــوَن ع ــم ال َتُكفُّ ــرافيًا؟ ألنك ــم. َأس ــرتيٌح فيُك ُمس
تأتــوَن  ألنكــم  اٍت؟  َأقــوَّ اجلســد.  َمَقتُّــُم  ألنكــم  أمالئكــًة؟ 
َعوا  ــفَّ ــم. فتش ــا مواِهُبُك ــُر منه ــاؤُكم وأكث ــرٌة أس ــب. فكث بالعجائ

يف خــالِص نفوســنا.

الّثاَلثاء

ــُم  ــا املســيُح ُضعــَف اجلســِد الَبــرشّي. وَتعَل ــَك َتعــِرُف َأهيُّ إِن
ْن  ــكِّ ــا. فس ــا وإهلُنَ ــَك خالُقنَ ــة. ألن ــاوَة الطبيع ــيُد رخ ــا الس َأهيُّ
ــْح أفعــايل  َهَيجــاَن قلبــي. وامنــْح نفــَي املســكينَة ُهــدوءًا. وَأصِل
ــَدَك  ــَك وح ــأ. ألن ــي ال ُتْطَف ــاِر الت ــَن الن ــْذين م ــة. وَأنِق القبيح

ــن. املتَحنِّ
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ــابَق  ــرِش وس ــَة الب ــارة. وزين ــَة الطَّه ــر. وَنبت ــرَع العاِق ــا ف ي
ــة.  ليل ــي الذَّ ــيَّ لنف ــارَس اإلهل ــح. احل ــكلِّ مدي ــَر ب ــيد. اجلدي السَّ
ــة. وِمــن  ــِل احليَّ ــَك. وَأنِقــْذين ِمــن ِحَي ُجــْد عــيَّ بشــفاَعتَِك وَعْونِ

ــرة. ي ــا الرشِّ ــا وَهَجاهِت هِت مرَّ
ــِك  ــالُم علي ــيِّدة. السَّ ــِه الس ــدَة اإلل ــا وال ــِك ي ــالُم علي السَّ
ــالُم عليــِك يــا مركبــًة  ُتهــا الطاهــرة. يــا مســِكَن اهللِ النقــّي. السَّ َأيَّ
ــيَّدُه اهلل.  ــًا ش ــا َبالط ــِك ي ــالُم علي ــة. السَّ ــَعِت اهللَ الكلم ــًة وِس إهليَّ
ــدًة  ــًا. ومائ ــا اهلل. وِخــدرًا هللِ حّي ــُه لن ــزًا وهَب ــا كن ــِك ي ــالُم علي السَّ

ْوِح اإلهلــّي. ــة. وتابوتــًا ومســِكنًا للــرُّ إهليَّ
ــاِة  ــواَج احلي ــي أم ــال تَدع ــَدة. ف ــِك خالِ ــا أن ــي. ب ــا نف ي
َتْغُمــُرِك. بــِل انَتبِهــي وارُصخــي إىل امُلحســِن إليــِك: اللُهــمَّ اغِفــْر 

يل وخلِّصنــي.
ــزوُل  ــايت َت ــإن حي ــا رّب. ف ــَفقِة ي ــِن الشَّ ــي بع ت ــْر إىل َمذلَّ ُأنظ
ــَك.  شــيئًا فشــيئًا. وال خــالَص يل ِمــن أعــايل. لذلــك َأطلــُب إلي

ــي. ــَفقِة وختلَِّصن ــِن الشَّ ــاَريِت بع ــا ربُّ إىل حق ــَر ي أْن تنظ
ــا املســيُح اإللــه. َأجثــو لــَك كاخلاطئــة ألَنــاَل العْفــَو. وبَدَل  َأهيُّ
مــوَع ِمــن صميــِم القلــب. لكــي تــرأَف ب  ُم لــَك الدُّ الطِّيــِب ُأقــدِّ
ــص. ومَتنََحنِــي غفــراَن خطايــاي. فــإين  ــا املخلِّ كــا رئفــَت هبــا َأهيُّ

نـِـي ِمــن حــأِة أعــايل. أرصُخ إليــَك مثَلَهــا: نجِّ
ــْم باألناشــيِد والــدَة اإللــه. ُرْكــَن اإليــاِن  ــا املؤمنــون. لِنُعظِّ َأهيُّ
ــا  ــِك ي ــالُم علي ــنا: السَّ ــنِّيَة لنفْوِس ــَة السَّ ــَزع. واملِنَْح ــذي ال َيَتَزْع ال
ــالُم عليــِك يــا رجــاَء  َمــن َوِســَعْت يف بطنِهــا صخــرَة احليــاة. السَّ
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يقــات. إِفَرحــي يــا عروســًة  أقطــاِر األرض. ونصــرَة الذيــَن يف الضِّ
ال عــروَس هلا.

ــري يف  ــاُن حــارِضًا. وفكِّ يَّ ــا نفــي كــا لــو كاَن الدَّ ــي ي إِهَتمِّ
هيــب. فــإن دينونــَة الذيــَن ملْ َيصنُعــوا رحــًة  ســاعِة ذلــَك اليــْوِم الرَّ
ســتكوُن بــال رحــة. لذلــك ارُصِخــي قبــَل امَلــَات: َأشــفْق عــيَّ يــا 

ــص. فإنــَك وحــَدَك حمــبٌّ للبــرش. خملِّ
ــا نفــُس إىل بشاشــِة العــذارى احلكيــات. وقســاَوِة  ُأنُظــري ي
قلــْوِب اجلاهــالت. فاكفــي اجِليــاَع وآوي الُغربــاء. وَأهبِِجــي 
ــاِح  ــرُّ بالنَّج ــِك َينغ ــي عقَل ــان. وال َتَدع ــِت اإلحس ــِك بزي ِمْصَباَح
نِيَّــة. فــإن الســيَد املتحنــَن َيتقبَّــُل الرحــَة أفضــَل ِمــَن  يف األمــْوِر الدَّ
ــنُوَن  ــن حُيِس ــَع الذي ــًا. مجي ــِر أضعاف ــِن اخل ــُئ ع ــة. وُيكافِ الذبيح

ــم ِخــدَر مــِدِه اإلهلــّي. ــَع ِغناُهــم عــى األرض. ويمنُحُه توزي
يــا نفــي. َطَوْيــِت عمــَرِك يف الكســل. فاهنَــِي حــاالً 
ــاَل  ــّرًا. لئ ــكاًء ُم ــاِق ب ــن األع ــي ِم ــة. وابك ــطَر التَّوب ــري َش وانُظ
ــَن  ِري ــَن ُتفكِّ ــدي ح ــال. إرَتِع ــْر يف ب ــًا ملْ َيُط ــاَك َنْوح ــي هن َتنُوح
ــة. فَتنِْجــي  ينون ــَل الدَّ ــِك قب ــاين. ودينــي ذاَت ــِص الثَّ بمجــيِء املخلِّ

ــادل. ــاِء الع ــن القض َم
ــم  ــون. فإنُك يس ــهداُء القدِّ ــا الشُّ ــًة َأهيُّ ــَب عقليَّ ــم كواك ظهرُت
اللــة. وأهبجُتــم مصابيــَح نفْوِســُكم. ودخلُتــم  َأزلُتــم باإليــاِن الضَّ
ــم أن  ــُب إليُك ــاوي. فنطل ــْدِر السَّ ــٍد إىل اخِل ــرْوِس بمج ــع الع م

ــنا. ــالِص نفْوِس عوا اآلن يف خ ــفَّ َتَتش
ــكٍر  ــيَد ش ــِك نش ــن كلِّ نَِعِم ــِك ع ُم ل ــدِّ ــيِّدة. إين ُأق ــا الس ُته َأيَّ
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َمــِت األرملــُة فلَســها. فإنــِك قــد َظهــْرِت كنَفــًا يل وَعْونــًا.  كــا قدَّ
يقــات. لذلــك َأرصُخ إليــِك  َتنَْتِشــِليني دائــًا مــَن التَّجــاِرِب والضِّ
ــِط  ــن وَس . كِم ــيَّ ــن ُمضاِيِق ــْوُت ِم ــد نَج ــي. وق ــاِق قلب ــن أع ِم
عًة إىل ابنِــِك  ــْوٍن متَِّقــد. قائــاًل: يــا والــدَة اإللــه. َأغيثِينِــي ُمَتشــفِّ َأتُّ
ــد  ــَدِك ق ــا عب ــإين أن ــن زاليت. ف ــَح ع ف ــي الصَّ ــِك. أن يمنََحنِ وإهِل

ــي. ــِك رجائ ــُت في وضع
ــا الســابُق يــا نذيــَر التوبــة. َداِوِم االبتهــاَل إىِل الربِّ الســيِّد.  َأهيُّ
ُمــَك عــْن إِيــاٍن. أن َأتــوَب مــن كلِّ نفــي.  طالِبــًا يل َأنــا الــذي ُيكرِّ

ــي وقلبي. ــرًا عق من
ــُق  ــِة الفائ يَّ ــروُف الربِّ ــَك خ ــاهَدُه. إِن ــيِح وش ــابَق املس ــا س ي
ــواء.  ــِة األَه يَّ ــَه يف برِّ ــا التاِئ ــِدين َأن ــة. إِه ــَك اإِلهليَّ ــن. فبَطلباتِ احلُس

ــالص. ــِق اخل ــْدين إىِل طري وَأْرِش
ــُت  ــا ِزل ــٍف. وم ــي بُعنْ ــواِء َتتَقاَذُفن ــِة األَه ــواَج عاصف إِنَّ َأم
ــَرة. واهدينــي إىِل  منَغِمــرًا فيهــا. فخلِّصينــي يــا ُأمَّ احلــقِّ النقيَّــَة املوقَّ

ــاِء اخلــالِص اهلــادئ. مين
َســَع َفِمــي عــى  ّب. إِْرَتَفــَع َقــْرين بإهِلــي. إِتَّ َد َقْلبــي بالــرَّ َتَشــدَّ

ــَك. ــُت بِخالِص ــي. َفِرْح َأْعدائ
ــاِت الُعمــر.  ب ــاِل تقلُّ ــاِل بَبلب ــُق الب ــص. إيِن قِل ــا ســابَق املخلِّ ي

ــِدَك. ــِة عب ــَك َألَتجــئ. فــَأرِسْع إِلغاث فــإىِل َكنِف
يــا والــدَة اإِللــِه العــذراَء النقيَّــة. َأنــري نفــي. يــا َمــن ولَدِت 
النُّــوَر الــذي مــَن النُّــور. واجعلينــي ِمــن ِحــْزِب املخلِّصــن. لكــي 

ُأســبَِّحِك يا ذاَت كلِّ تســبيح.
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َك  ــوِّ ــاَي وَأرساري. َفِلُحن ــُم خطاي ــَت تعل ــرًا. وَأن ــُت كث خطِئ
ــُص الوحيــد. إرأْف ب بكثــَرِة رأفتــَك. وامنحنــي  ــا الــربُّ املخلِّ َأهيُّ

زمانــًا َأتــوُب فيــِه فَأطُهــر.
ــا املســيُح واِهــُب النُّــور. اإِللــُه الــذي َفَصــَل الظَّــالَم األَوَل  َأهيُّ
ْد َقَتــاَم َنْفــي. وَأْعطِنـِـي ُنــوَر َوَصايــاَك يــا َكِلمــة.  عــن اخلـَـواء. َبــدِّ

حتــى َأْبَتكــَر وُأَمِّــَدَك.
ــَك  ــُب إِلي ــِرِه. َأطل ــَة بَأم ــر اخلاطئ ــن طهَّ ــا م ــِدع. ي ــا املب َأهيُّ
ــة.  ــِة القبيَح ــَن اخلطيئ ــي ِم ــَر نف ــَدَك. َأن ُتطهِّ ــَم وح ــَت الرحي َأن

ــة. اَق ــٍل برَّ ــو بُحَل ــًة َتبه ــا مجيل وَأن جتعَله
ــرة.  ــاي الكث ــْوِد خطاي ــن قُي ــي ِم ــه. َأطِلقن ــيُح اإِلل ــا املس َأهيُّ
رُت  ــع. حتــى إذا حتــرَّ ــدْوِن َأيِّ مان ــُبِلَك ب وَأْرِشــْدين إىِل ســُلْوِك ُس
ســة. ُأمُِّدَك. احــِة املقدَّ ِمــن قُيــْوِد اجلســد. وحَللــُت يف ُبْحبوَحــِة الرَّ

ــي  ــا. فَأِضْئن ني ــاِة الدُّ ــِل احلي ٌع يف لي ــكِّ ــابق. إيِن ُمتَس ــا السَّ َأهيُّ
ــدل. ــمِس الع ــاٌح لش ــَك َمصب ــا َأن ــرًا. ب ُمن

ــياطن. فثبِّْتنــي  إيِن حُمــاٌط باألَخطــار. ومضَطــِرٌب بنـَـَزواِت الشَّ
كــر. عــى صخــَرِة مــا تقَتِضيــِه اإِلراَدُة اإِلهليَّــة. َب الذِّ يــا ُمطــوَّ

ــْفَى.  ِة السُّ ــوَّ ــَن اهل ــيَّ م ــْذَت النَّبِ ــا َأْنَق ــه. ك ــيُح اإِلل ــا املس َأهيُّ
ــبٌّ  ــَك حُمِ ــا َأنَّ ــايت. بِ ــَر َحي ــَقطايت وُتدبِّ ــْن َس ــَذين ِم ــَأُلَك َأْن ُتنِْق َأْس

ــرَش. للَب
ــا املســيح. َأطلــُب إِليــَك َأن تقبَلنــي تائبــًا. كــا َقبِلــَت َأهــَل  َأهيُّ
ــَر  ــة. وَأن ُتدبِّ ــَك اإِلهليَّ ــراَزِة نبيِّ ــوا لِِك ــَن َأْذَعنُ ــًا. ح ــوى قدي نينَ

ــايت. حي
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ــة.  اني ــَل الزَّ ــي مث ــار. وَأبِك ــَل العشَّ ــُد مث ــيح. َأتنهَّ ــا املس َأهيُّ
ــاًل:  ــَرٍة قائ ــْوٍب كث ــاِرٌق يف ذُن ــا غ ــرس. وَأن ــَل بط ــُف مث وَأهتِ

ــي. ــٍة وخلِّصن ــَد معون ــي ي َأعطِن
الــح. وملْ َأعمــْل وال  ــا الــربُّ الصَّ إيِن ملْ َأثُبــْت يف وصايــاَك َأهيُّ
يومــًا واحــدًا بإِراَدتـِـَك. فبــأيِّ عينـَـِن أشــَخُص إِليــَك. حــَن جُتري 

الدينونــَة العادلــة. وتَبعــُث باملذنبــَن إىِل املحاكمــة؟
ــِر  ــٍر غ ــَت يف قف ــًا. وحَلل ــدَت هارب ــِد ابتع ــّي. لق ــا النب َأهيُّ
ــواِء  ــَن األَه ــَرًة م ــي مقِف ــَل نف ــَك َأن جتع ــُل إِلي ــروق. فَأبته مط

برعــة.
ــا املســيح. هــذا  ــّي. ُعْلنِــي بقــْوِت وصاي ــا املعمــداُن والنب َأهيُّ
ــاة. وأْوِقْفنــي خملِّصــًا لــدى  ــِقني رشاَب احلي ــد. واْس القــْوِت اخلال

ــا امللتجــَئ إىل كنفــَك. اهلل. أن
ــة.  ــرأَة اخلاطِئ ــًا امل ــَت قدي ــا َأعَطْي ــا اهلل. ك ــي ي ــًا أعطِنِ دموع
ــالل.  ــِق الضَّ ــايِن ِمــن طري َرت ــِن حرَّ ــَك اللت ــلَّ قدَمي ْلنِــي أن َأُب وأهِّ
. عيشــًة نقيَّــًة قــد اقتنيُتهــا بالّتوبــة. لكــي  َم لــَك كطيــٍب ذكــيٍّ وُأقــدِّ
ــِض  ــَك فام ــَك خلَّص ــَتهى: إياُن ــَك امُلش ــًا صوَت ــا أيض ــمَع َأن أس

بســالم.

األْربَعاء

ــالُم عليــِك يا  ُتهــا العــذراُء عــروُس اهلل. السَّ ــالُم عليــِك َأيَّ السَّ
ــالُم عليــِك  ــالُم عليــِك يــا تطهــَر العــامل. السَّ رجــاَء املؤمنــن. السَّ
ــَة  ــا ناِقَض ــِك ي ــالُم علي ــق. السَّ ــن كلِّ ضي ــِدِك م ــذَة عبي ــا ُمنِق ي
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ــالُم  ُتهــا الفــردوُس احلــاوي احليــاة. السَّ ــالُم عليــِك َأيَّ املــوت. السَّ
ــالُم عليــِك يــا مقــّرًا إهلّيــًا هللِ  عليــِك يــا ُنــرَة امُلســتِغيثَن بــِك. السَّ

ســًا. وجبــاًل مقدَّ
ليــب. قــال:  ــًا عــى الصَّ ــاِة معلَّق ــدَئ احلي ــصُّ ُمب ــا نظــَر اللِّ ملَّ
ــمُس  ــِت الشَّ ــا َأخَف ــدًا. مل ــا إهلــًا متجسِّ ــوُب مَعن ــْو ملْ يكــِن املصل ل
ة. فيــا صابــرًا عــى الــكّل. يا  تَها. وال اضطَربــِت األرُض مهتــزَّ َأشــعَّ

ــَك. ــرين يف ملكْوتِ . ُأذك ربُّ
ــِن ميــزاَن عــْدٍل. فهبــَط الواحُد  لقــد صــار صليُبَك بــَن اللِّصَّ
الِت إىل  ــزَّ ــَن ال ــُر م ــَع اآلَخ ــف. وارَتف ــِل التَّجدي ــِم بثَِق إىل اجلحي

ــا املســيُح اإللــُه املجــُد لــَك. معرفــِة الالهــوت. َأهيُّ
ــِط  ــًا. وشــجرًة يف وَس ــْت َمْوت ــِط عــْدٍن أنَبت إِنَّ شــجرًة يف وَس
األْرِض َأنبَتــْت حيــاًة. َأَكْلنــا مــَن األوىل وكنَّــا غــَر بالــَن فأصَبحنـَـا 
ــى. ألن  ــَدِم الب ــُم بع ــا َننَع ــِة فَأضحْينَ ــى الثَّاني ــا ع ــن. وحَصلنَ بال

ــَص ِجنَــس البــرش. ليــِب خلَّ املســيَح بالصَّ
اين قديــًا يف الفــردوس. فقــد أطَعمنــي وســبَّب  إِنَّ العــدوَّ عــرَّ
ــَب  ــَرَس يف األْرِض فَجل ــد انغ ــِب فق لي ــوُد الصَّ ــا ع ــوت. أم يل امل
للبــرش ثــوَب احليــاة. والعــاملُ أمجــُع امتــَأ كلَّ فــرح. فــاْذ ُنشــاِهُدُه 
ــعوُب مرفوعــًا. فلنهتـِـْف إىل اهللِ بإيــاٍن وأصــَواٍت متَِّفَقــة:  ــا الشُّ َأهيُّ

إِن بيَتــَك ملــوٌء مــدًا.
ــدُة  ُتهــا الســيِّدُة الطَّاهــرُة النَّقيَّــة. املمجَّ قيَلــْت فيــِك األَمــاُد َأيَّ
ــن.  ــَد املؤمن ــا م ــارْت وحَده ــي ص ــب. الت ــن كلِّ عي ــُة ِم الربيئ
ــُدِك. رشيــكًا يف املجــِد اآليت. فبشــفاعتِك اجعلينــي َأنــا الــذي ُيمجِّ
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ــَس األرَض عى  ــاواِت بَِفْهــٍم. وَأسَّ ــَد السَّ يــا َمــن يف الَبــدِء وطَّ
ــه ليــَس  ــا املســيح. ألَنَّ ــاَك. َأهيُّ ــْدين عــى صْخــَرِة وصاي امليــاه. وطِّ

ــبَّ البــرِش وحــَدَك. وٌس ِســواَك. يــا حُمِ ُقــدُّ
يت. يــا رّب. َأنــَت ُقــدَريت. َأنــَت إهِلــي. َأنــَت هَبَجتي.  َأنــَت ُقــوَّ
ــَك  ــة. فلذل ــاَن األَبويَّ ــادِر األَحض ــَكنَتنا ومل ُيغ ــَد َمس ــن افتَق ــا َم ي
َأرُصُخ إِليــَك مــَع النبــيِّ حبقــوق: املجــُد لقْدَرتـِـَك يــا حمــبَّ البرش.
ــا  ــي هب ــِة الت ــِة اإِلهليَّ ــث. باحلرب ــاي اخلبي ــكَّ خطاي ــي ص ق مزِّ
ُتهــا  ُطعــَن اجلنــُب اإِلهلــّي. جنــُب الــذي َأراَد أْن يتأنــَس منــِك. َأيَّ
ــفر  ــي يف ِس ــي إىِل اهلل َأن يكُتَبن ــاوة. وابته ــُة النق ــذراُء الكامل الع

ــاَوة. ــُرْوٍر وغب ــن غ ــه. ع ــَد عن ــا املتباع ــن. َأن املخلِّص
ــوُر الــذي ال يغــُرب.  ــا النُّ ــَك. َأهيُّ ــن وجِه ــي ع مِلَ َأْقَصْيَتن
ــقّي. فَأطلــُب إِليــَك َأن ُتْرِجَعنــي.  فَغِشــَيْتنِي ُظلَمــُة العــُدّو. َأنــا الشَّ

ــاَك. ــْوِر وصاي ــي إىِل ُن َد ُطُرق ــدِّ وُتس
ــي ربَّ  ــا ابن ــَك ي ــد ولدُت ــة: لق ــْت قائل ــذراَء رصخ إِنَّ الع
احليــاة. هبّيــًا يف اجلــاِل َأكثــَر ِمــن بنــي البــرش. فكيــَف متــوُت اآلَن 

ــاَرتِِه. ــكلِّ بإِش ــَل ال ــا ممِّ ــال. ي ــَن اجل ــًا م ــِب خالي لي ــى الصَّ ع
ــَت  ــا صنع ــاِن هب ــداَك اللت ــْت ي ــة. ُجِرَح ــيُح الكلم ــا املس َأهيُّ
ــا  ــبُِّحَك ي ــا. فُأس ــفَي جراَحنَ ــراَح لتش ــدَت اجل ــب. وكاب العجائ

ــا. ــَه آبائن ــا أهللُ إِل ــَت ي ــارٌك َأن ــًا: مب ــاِة صارخ ــَل األَن طوي
حــٌة  إِنَّ نفــي ميِّتــٌة فَأحِييهــا. وســاقطٌة فَأهنضيهــا. ومرَّ
َأمــَواَج  ـي  عنِـّ ئــي  لعقــي. وهدِّ الســالَم  وامنحــي  فاشــفيها. 
ــوا  ــاُن بارك ــا فتي ــف: ي ــا اهلات ــي َأن ــن. وخلِّصين ــاِرِب واملَِح التَّج
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ــور. ه ــوُه إىِل الدُّ ــعُب ارفع ــا ش ــبِّحوُه. وي ــُة س ــا كهن ــيح. وي املس
ــا الــربُّ الســيِّد. شــَفْيَت جراحــي حــن ُجرْحــَت. وُأدِمَيْت  َأهيُّ
ــَن  ــالح. ح ــبِل الصَّ ــلْوِك ُس ــَك إىِل س ــدَتني بصالح ــداَك. وَأرش ي
ــياِن يف  ــنا. متش ــَا جنِس ــَا زعي ــِمع وقَعُه ــاِن َس ــالَك اللت ــْت ِرج ُثِقب

الفــردوس فاختبــأ.
ــِة اخلــِر يف  ــًا شــجرَة معرف ــَت قدي إِنَّ الفــردوَس يف عــْدٍن َأنب
ــذي  ــَك ال ــْت صليَب ــيح. َأنبَت ــا املس ــَتَك َأهيُّ ــِه. وكنيس ــِط ِغراِس وْس
ــا  ــا. وأم ــِه منه ــْت آدَم بأكِل ــَك َأماَت ــنَّ تل ــاة. ولك ــاملِ احلي ــَع للع َأنب
ــراِن  ــا يف الغف كن ــن. فَأرْشِ ــصَّ املْؤِم ــَص الل ــا وخلِّ ــد َأحي ــذا فق ه
ــا املســيُح اإللــه. يــا َمن  ــاوي َأهيُّ ْلنــا مللكْوتـِـَك السَّ الــذي ناَلــُه. وَأهِّ

ــا. ــَق العــدوِّ علين ــِه َحنَ الشــى بآالِم

اخَلميس

نَت رعيََّتَك بشفاعِة رسِلَك. وحتَفُظَها ثابتة.  يا رّب. حصَّ
وَتصوهُنَا ِمن كيِد األعداء. فإنَك اشرتيَتها بَدِمَك الكريم. وأعتْقَتَها 

ِة الغريب. با أنَك املتحنِّن. ِمن عبوديَّ
ــم  ــن. ألهن يس ــي للقدِّ ــا َتنبغ ــٌح فإهن ــٌة أو مدي ــْن فضيل إْن تك
ــاواِت  ــيْوِف مــن أجِلــَك. يــا مــن حنــى السَّ حنَــوا رؤوَســُهم للسُّ
ــُه  ــى ذاَت ــن أخ ــا م ــَك. ي ــن َأجِل ــم م ــوا دماَءُه ــدر. وَأراُق وانح
لــوا حتــى املــوت. إقتــداًء بمســكنَتَِك.  ــٍد. وتذلَّ وأخــَذ صــورَة عب

ــَك. ــَرِة رأفت ــِب كث ــا اهللُ بحس ــا ي ــِم ارْحن فبصلَواهِتِ
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ــهداء.  ــٍر بالشُّ ــاٍن جدي ــربَّ بإي ــُم ال ــون. َرَجوُت يس ــا القدِّ َأهيُّ
ــُت  ــو زي ــّي. ه ــٍت عق ــَدًة بزي ــُكم متَِّق ــَح نفْوِس ــِم مصابي وجعلُت
ــم  ــان. وَبدوُت ــَة اللَّمع ــكونِة دائم ــَب للمس ــم كواك وح. فرُت ــرُّ ال
ُعوا  ــفَّ ــبيل. فتش ــفيَة كسلَس ــرِش األش ــُض للب ــًة ُتفي ــًا عقلي كؤوس
ــْوٍق  ــَن بش ــزالت. للمعيِّدي ــرَة ال ــَح مغف ــه. أن َيمن ــيِح اإلل إىل املس

س. ــدَّ ــُم املق لتذكارُك
ــِة  ــن حمبَّ ــذوين ِم ــّب. َأنق ــِي احل ــا اخلال ــاَء منِقِذن ــا أصدق ي
األَهــواء. َأنــا اهلاِئــَم يف غــُرْوِر احليــاة. املغلَّــَف بظــالِم ليــِل اجلهالة.

ــوُر للَهاِئمــَن  ُة امُلَســاِرعَن إَِلْيــَك. َأنــَت النُّ يــا رّب. َأنــَت ُقــوَّ
ــالم. َفُينِْشــُد لــَك ُرْوِحــي. يف الظَّ

ــا الرســُل اإِلهليُّــون. إيِن ُمــرِشٌف عــى الَغــَرِق يف جلَّــِة  َأهيُّ
نوائــِب احليــاِة وبالياهــا. َأمتايــُل مرتنِّحــًا. فأنقــذوين ِمــن كلِّ ُدَوار. 

ــم. ــِع وُمدبِّرهيِ ــَة اجلمي ــا َربابِن ي
ــا  ــِل وَأن ــُش بالكس ــي. أليَن َأعي ــى نف ــي ع ــوُح وَأبك إيِن َأن
ــة. ــِدين إىِل التوب ــوالوس. إِه ــا نيق ــقاعتَِك ي ــة. فبش ــٌك ال حَمَال هال

ْوِح يــا طاهــرة.  ي نفــي للعمــِل يف حقــِل عــاملِ الــرُّ قــوِّ
مداخــِل احليــاة. إىِل  حركاهِتَــا  وَأْرِشــدي 

ــزاين. ألَنَّ  ــِه بأح ــوُح لَدي ــي. وَأب ِع ــربِّ َتَرُّ ــاَم ال ــُكُب َأم َأْس
ــم.  ــَن اجلِحي ــْت م ــايت َدَن ــا. وحي ــَن الَبالي ــبَعْت م ــد ِش ــي ق نف

ــالك. ــَن اهل ــْلني م ــي اْنَتِش ــا إهِل ــان: ي ــَل يون ُع ِمْث ــَأرْضَ ف
ي َأرساِر املســيح. زعزعُتــم بَأدِعيتُكــم هيــاكَل  يــا ُمســارِّ
ْضُتموهــا. فَأطلــُب إِليُكــم بإِيــاٍن َأن َتســَحقوا َأصناَم  األَصنــاِم وقوَّ
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ــكاًل هلل. ــوين هي ــرة. وجتعل ــا كث ــَع يف خطاي ــا الواق ــي. َأن نف
يــا معاينِــي اهلل. يــا ِحجــارًة خمتــارًة ُبنَِيــْت عــى صخــَرٍة 
مل.  راســخة. َأِصلُحــوا بنــاَء قلبــي. الــذي َأنشــأُتُه بَحاقــٍة عــى الرَّ

ــي. َقن ــيَّ لُتَغرِّ ــُع ع ــاِرِب َتنْدفِ ــاَر التَّج ألَن َأهن
لقــد َشــِمَلني ليــُل الكســِل وغشــَيني َضبــاُب اخلطيئــة. 
فأرِسُعــوا اآلَن وَأنــروا قلبــَي امُلظِلــم. َأهيــا الرســُل احلكــاء. 

ــامل. ــوارًا للع ــروا أن ــَن ظه الذي
ــا  ظهرُتــم َجَلــدًا ســاوّيًا ثانيــًا. ُتذيعــوَن مــَد إهلنــا. َأهيُّ
ــا.  ــواِء وهَواهِن ــْوِل األَه ــْن مُخ ــوا ِم ــوت. فنجُّ ــوَن بالاله ُم امُلتكلِّ

امللتجئــَن بإِيــاٍن إىِل ِســرِت ِوقايتُِكــُم املنيــع.
ــي  ــِة الت ــَس الكنيس ــا ُأُس ــواء. ي ــَة باأله ــَي املَتقْلِقل ــوا نف ثبِّت
ــة.  ــَن احلصين ــَل املؤمن ــزع. ومعاِق ــا التــي تتَزْع َتنَصــِدع. وَأعِمَدهَت
ــَة  ــَة اهلادئ ــَئ األَمين ــالك. واملوان ــاِع اهل ــن ق ــاِس م ــادي الن وصيَّ
هور. للذيــَن ُيرنِّمــوَن دائــًا: يــا شــعُب ارفعــوا املســيَح إىِل مجيــِع الدُّ

يــا كاِمــي احلكمــة. كرزُتــم بكلمــِة اهلل. األَفضــِل مجــاالً 
ــم  ــَدْت َأقداُمُك ــامل. فغ ــَر يف الع ــذي ظه ــرش. ال ــي الب ــن كلِّ بن ِم
ــالِم واحليــاة. فبشــفاعتُكم. إِمنَحــوا اهلــدوَء  مجيلــًة لتبشــرُكم بالسَّ

ــواء. ــِة باأله ــالَم املضطرب والس

اجُلْمَعة

ــِك  ــالُم علي ــيِّدة. السَّ ــِه الس ــدَة اإلل ــا وال ــِك ي ــالُم علي السَّ
ــة.  َق ــُة غــُر املحرَتِ ْيَق ُتهــا الُعلَّ ــِك َأيَّ ــالُم علي ــا َصْوجلــاَن داود. السَّ ي



- 223 -

ُتهــا امَلنــارة.  ــالُم عليــِك َأيَّ ــا اجلبــُل الظَّليــل. السَّ ــالُم عليــِك َأهيُّ السَّ
ًة.  ــرَّ ــا ج ــِك ي ــالُم علي ــارة. السَّ ــَة الطَّه ــا كامل ــِك ي ــالُم علي السَّ
ــَة  ــا الربيئ ــا ُأمَّ إهِلن ــِك ي ــالُم علي ــا البــالط. السَّ ــِك َأهيُّ ــالُم علي السَّ
ُتهــا  ــالُم عليــِك َأيَّ ــا املِْلَقــط. السَّ ــالُم عليــِك َأهيُّ مــن كلِّ َعْيــب. السَّ

ــا رجــاَء العــامل. ــِك ي ــالُم علي ــَدُة املقدســة. السَّ املائ
ــا  ــي ي ــْت: وي ــًا فَرخ ــًا ميت ــِه مصلوب ــدُة اإلل ــَك وال َأبرْت
ــَة التــي  ــَق احلــالوة. كيــف حتَتِمــُل األوجــاع؟ إِن احلرب ــَي الفائ ابن
ــي  ــائي. ولكن ــِرُق أحش ــَك حُت ــي. وآالَم ــُب يف قلب ــَك تنَش طعنْت
ُأســبُِّحَك. ألنــَك شــئَت أن ُتقــايِسَ هــذه اآلالَم لُتخلِّــَص اإلنســان.
ليــب. قــال:  ــًا عــى الصَّ ــاِة معلَّق ــدَئ احلي ــصُّ ُمب ــا نظــَر اللِّ ملَّ
ــمُس  ــِت الشَّ ــا أخَف ــدًا. مل ــا إهلــًا متجسِّ ــوُب مَعن ــْو ملْ يكــِن املصل ل
ة. فيــا صابــرًا عــى الــكّل. يا  َتها. وال اضطَربــِت األرُض مهتــزَّ َأشــعَّ

ــَك. ــرين يف ملكْوتِ . ُأذك ربُّ
ــِن ميــزاَن عــْدٍل. فهبــَط الواحُد  لقــد صــار صليُبَك بــَن اللِّصَّ
الِت إىل  ــزَّ ــَن ال ــُر م ــَع اآلَخ ــف. وارَتف ــِل التَّجدي ــم بثَِق إىل اجلحي

ــا املســيُح اإللــُه املجــُد لــَك. معرفــِة الالهــوت. َأهيُّ
ــا  ــَر آدم. ي ــذَت فق ــح. واختَّ ــَك صال ــا أن ــَب ب لي ــْدَت الصَّ كاَب
ُه عــِن اخلطيئــة. ونَقْضــَت  ــالح. املنــزَّ َمــن هــو وحــَدُه الفائــُق الصَّ
ــا الســيد.  ــا املتحنِّــن. وخلِّصــَت العــاملَ بآالمــَك َأهيُّ َة املــْوِت َأهيُّ ِعــزَّ
ــاقَطة. حــَن  فَأطلــُب إليــَك يــا مانــَح احليــاة. أِن ارأْف بنفــَي السَّ
يــاُن الكثــُر العــْدِل املحــبُّ البــرش. وامنْحنِي  ــا الدَّ َتديــُن أعــايل َأهيُّ
ــامي برأفتـِـِه. فإنَك  ــا اإللــُه السَّ مغفــرًة زاليت. بــا أنــَك متحنِّــن. َأهيُّ
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ٌه عــِن اخلطيئــة. أنــَت وحــَدَك منــزَّ
ــَتِوَيًة.  ــا ُمْس ــب. رَضَب بالعص لي ــَم الصَّ ــا َرَس ــى ملَّ إِنَّ موَس
َبــُه خُمَالِفــًا.  فَشــقَّ البحــَر األَْحَــر. وأجــاَز إرِسائيــَل ماِشــيًا. وملَّــا رَضَ
ــَر  ــالَح َغ ــًا السِّ رًا َجِلّي ــوِّ ــِه. ُمَص ــْوَن َوَمْرَكباتِ ــى فِْرَع ــُه ع َضمَّ

ــد. ــُه مَتَجَّ ــا. ألَن ــيَح إهِلن ــبُِّح املس ــك ُنَس ــِل ذل ــور. فَأج امَلْقه
ــن.  ــْرَع ُيشــُر إىِل الكاِه . والَف ّ ــِم الــرِّ ــُذ لَِرْس إِنَّ الَعصــا ُتؤَخ
ليــب. لِلَكنيَســِة العاِقــِر َقْبــاًل. َثباتــًا  ــا اآلَن فَقــْد َأْزَهــَر ُعــوُد الصَّ َأمَّ

ًة. وُقــوَّ
ليــَب الكريــم. ونحــُن اآلَن  إِنَّ موســى بِبســِط يَديــِه رَســَم الصَّ
ــن.  وحيِّ ــا الرُّ ــُر ُخصوَمنَ ــاد. نقَه ــِن اعتق ــن ُحْس ــاُه َع ــِمنَا إِي بَِرس

ــْن كلِّ رضر. ــُث ناجــَن ِم ــَن وَنلَب ب ــِزُم املجرِّ وهَن
ْلــُت َأْعَاَلــَك.  إِنَّنــي قــد َســِمْعُت. بــِرِّ َتْدبــِرَك يــا رّب. وتَأمَّ

ــدُت الُهوَتــَك. فمجَّ
ــيُح  ــِه املس ــَط َعَلي ــد ُبِس ــة. ق ــِث الِغْبَط ــْوٍد ُمَثلَّ ــن ُع ــَك ِم ــا ل ي
ــِه َســَقَط الــذي َخــَدَع بالعــود. إِْذ ُخــِدَع باإِللــه.  الــربُّ امَلِلــك. وبِ

ــنا. ــالَم لنُفْوِس ــِح السَّ ــَك باجلََســد. واملانِ َر علي ــمِّ الــذي ُس
ليــب. لرغبتــَك  يــَت وُشــبِحَت عــى الصَّ ــا املســيح. لقــد ُعرِّ َأهيُّ
ــًا.  ــا قدي ــا منه ينَ ــي ُعرِّ ــاد. الت ــَدِم الفس ــِة ع ــحنَا بُحلَّ يف أن ُتَوشِّ

يــَت العــدوَّ ِمــن ِحَيلــِه. فنمجــدُّ آالمــَك. فَعرِّ
ــِة الطَّاهــرة.  لــًة بمحاســِن البتوليَّ قــِت ممَّ يــا عــذراء. لقــد تألَّ
ــنيع. بوالَدتِــِك املســيح. الــذي  اَء األُوىل الشَّ فانتزعــِت ِخــزَي حــوَّ

لــن. موَنــِك ُمبجِّ ــُب رِسبــاُل اخللــْوِد للذيــَن ُيكرِّ هَيَ
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ــَج  ــد َأْزَع ــِه. ق ــَل في ــذي ال تَعقُّ ــِد ال ــِب امُلْلِح ــَر امَلْغَتِص إِنَّ َأْم
ــدى اهلل. إاِلَّ َأنَّ  ــًا َل ــرتاًء َمْقوت ــدًا واْف ــُث هَتِدي ــعوب. إِذ كاَن َينُف الشُّ
ــاِر  ــَن النَّ . وال ِم ــِه الَوْحــِيّ ــة. مَلْ يرتاُعــوا ِمــن غَضبِ ــاَن الثَّالَث الِفْتَي
ــة.  اآلِكَلــة. لِكنَُّهــم إذ كانــوا َمعــًا يف النَّــاِر النَّاِســَمِة فيهــا ريــٌح َنِديَّ
ــا الَفائــُق التَّْســبيِح. ُمَبــارٌك َأنــَت يــا إِلــَه آباِئنــا. كاُنــوا ُيَرنِّمــون: َأهيُّ
ــَل  ــِب مث ــبِة الصلي ــى خش دَت ع ــدِّ ــا ُم ــَة اآلب. ملَّ ــا كلم ي
ــُل َســْورَة املعصيــة. وُتبهــُج كلَّ  ــًة ُتْبطِ يَّ كرمــة. قطــرَت ُســالفًا رسِّ
ــَن  ــَص الذي ــًا لتخلِّ ــَت طوع ــد تأملَّ ــق. وق ــَك اهللُ اخلال ــَن َأن العارف
ــَه  ــا إِل ــَت ي ــارٌك َأن ــبيح. مب ــُق التس ــا الفائ ــن: َأهيُّ ــوَن هاتف ُيرنِّم

ــا. آبائن
ــِزَع  ــي َتن ــب. لك ــاَر الصلي ــَت ع ــرُؤوف. إحتمل ــوُع ال ــا يس ي
ــراَرِة  ــاليَش كلَّ م ــرارَة لُت ــَت امل ــرش. وُذق ــِن الب ــٍد ع ــاٍر وتنهُّ كلَّ ع
ــا إىِل  ــا النفســيَّة. وتدَفَعن ــة. وُجرحــَت لكــْي َتشــفَي جراَحن الرذيل
ــا الفائــُق التســبيح. مبــارٌك َأنــَت يــا إِلــَه آبائنــا. الرتنيــِم هاتفــن: َأهيُّ
ــًا.  ــورًا إهِلّي ــا ن ــا كلُّه ــَأِت الرباي ــِك امت ــاوة. ب ــَة النَّق ــا كامل ي
ــَن  ارخ ــرًا الصَّ ــامل. من ــَط اهللُ الع ــِه خال ــًا في ــْرِت باب ــِك َظه فإِن

ــا. ــَه آبائن ــا إِل ــَت ي ــارٌك َأن ــاٍن. مب بإِي
ــَه اآلَب  ــوا اإِلل ــوث. باِرك ــَدَد الثَّال ــاُووَن َع ــاُن امُلس ــا الِفْتي َأهيُّ
ــاَر إىِل َنــدًى.  َل النَّ اخلَالِــق. وَســبِّحوا الكِلَمــَة الــذي اْنَحــَدَر َوحــوَّ
ــَدى  ــِع َم ــاَة للجمي ــَح احلَي وس. املانِ ــدُّ وَح الُق ــرُّ ــًة ال ــُدوا ِرْفَع وِزي

ــور. ه الدُّ
ــْدٍن.  ــُة يف ع ــة. النَّامج ــاَدِت اللعن ــه ب ــذي ب ــوُد ال ــارَك الع تب
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ــالح.  عــِن األَكلــِة اخلبيثــِة مــَن العــود. وتعــاىل املســيُح الفائــُق الصَّ
ــِه. ــِه بإرادت ــَع علي ــَر أن ُيرَف ــِه آث ــِم حَتنُّن الــذي لِِعَظ

ــَن  ــَطِة األَْكِل ِم ــرَش. بِواِس ــِس الَب نْ ــَج جِلِ ــذي َنَت ــْوَت ال إِنَّ امَل
ــَة األُمِّ األُوىل.  ــب. ألَنَّ َلْعنَ لي ــَطِة الصَّ ــوَم بَِواِس ــَل الي ــود. ُأْبطِ الع
ــْت بَِمْوُلــْوِد ُأمِّ اإِللــِه الطَّاِهــرة. التــي ُكلُّ  تهــا. قــد اْنَحلَّ يَّ مــَع ُكلِّ ذرِّ

ــم. ــا ُتَعظِّ اه ِة إيَّ ــاِويَّ اِت السَّ ــوَّ الُق
ــا الســيُد الــرؤوف. إِننَــا َنرفُعــَك ُمعظِّمــَن َأرشَف تعظيــم.  َأهيُّ
ــامِر  ــِة واملس ــِفنَجة. والَقَصب ــِة واإلس ــَك واحلرب ــجُد لصليب فنس
ــا  ــا وجدَن ــا هب ــاَك. فإَِنن ــداَك وقدم ــا ي َرْت هب ــمِّ ــي ُس ــة. الت س املقدَّ

ــردوس. ــلوَك يف الف ــتحققنَا الس ــامَّ واس ــراَن الت الغف
ُتهــا الســيِّدُة العــذراُء املنَعــُم عليهــا. َأظِهــري الكنيســَة  َأيَّ
املوقَّــرة. التــي اقتناهــا املســيُح ابنُــِك بدمــِه الكريــِم لوفــَرِة 
َطِة  بــًة عــى البِــَدع. وخلِّصينــا مــن اخلُطــْوِب املتســلِّ صالحــِه. ُمتغلِّ

ــا. علين
ــَن  ــَن م ــا َمنبوذي ــاوة. ُطِرحن ــَة النَّق ــِه الكامل ــدَة اإِلل ــا وال ي
ــًا.  ــًا تعيس ــْوِت هبوط ــَن إىل امل ــا هابط ْرن ــاوّي. وهَتوَّ ــِن السَّ الوط
لتِنــا للَعــْوَدِة إىِل  ــا رْصِت ُأّمــًا للفــادي. وَأهَّ فُعــْدِت واســتدعيتِنا. ملَّ

ــِك. ــْن تعظيِم ــُف ع ــَك ال َنتوقَّ ــم. فلذل ــِن القدي الوط
ــِة اخلــِر يف  ــًا شــجرَة معرف ــَت قدي إِنَّ الفــردوَس يف عــْدِن َأنب
ــذي  ــَك ال ــْت صليَب ــيح. َأنبَت ــا املس ــَتَك َأهيُّ ــِه. وكنيس ــِط ِغراِس وْس
ــا  ــا. وأّم ــِه منه ــْت آدَم بأكِل ــَك َأماَت ــنَّ تل ــاة. ولك ــاملِ احلي ــَع للع َأنب
ــراِن  ــا يف الغف كن ــن. فَأرْشِ ــصَّ املؤِم ــَص الل ــا وخلِّ ــد َأحي ــذا فق ه
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ــا املســيُح اإللــه. يــا َمن  ــاوي َأهيُّ ْلنــا مللكْوتـِـَك السَّ الــذي ناَلــُه. وَأهِّ
ــا. ــَق العــدوِّ علين ــِه َحنَ الشــى بآالِم

ــيَح  ــروبيًا؟ ألن املس ــون؟ أش يس ــا القدِّ ــم َأهيُّ ــاذا َندعوُك م
ــِده؟  ــن متجي ــوَن ع ــم ال َتُكفَّ ــرافيًا؟ ألنك ــم. َأس ــرتيٌح فيُك ُمس
تأتــوَن  ألنكــم  اٍت؟  َأقــوَّ اجلســد.  َمَقتُّــُم  ألنكــم  أمالئكــًة؟ 
ُعوا  ــفَّ ــم. فتش ــا مواِهُبُك ــُر منه ــاؤُكم وأكث ــرٌة أس ــب. فكث بالعجائ

يف خــالِص نفوســنا.
ملــا رأِت العــذراُء املســيَح الــذي ولدْتــُه مصلوبــًا قالــْت 
ــدَة: يــا لــه مــن عجــٍب غريــب. يــا لــه مــن رسٍّ رهيــب. كيــَف  ُمتنهِّ
ٌه عــن املــوت؟ وكيــَف  ــِه ُمنــزَّ ــق عــى خشــبة. مــن هــو بطبيعتِ ُعلِّ
َي  يــذوُق اآلن موتــًا؟ وكيــَف حُيَكــُم عــى مــن ليــَس عليــِه أن ُيــَؤدِّ
ألحــٍد حســابًا؟ فارتاعــي يــا شــمُس واخفــي نــوَرِك لرؤيتــِك هــذا 

التَّجــارس.

ْبت السَّ

ِس  يِّ املقــدَّ ــجرَة التــي ال َثمــَر فيهــا. متَِّشــحًا بالــزِّ شــاهبُت الشَّ
ــَلني إىل  ــا الســيد. وُتْرِس ــة. وأخشــى أن َتقَطَعنــي َأهيُّ كَأوراٍق فاِرَغ
َم  ــَدِة التــي ال ُتطَفــأ. فامنَْحنِــي وقتــًا للتَّوبــة. لكــي ُأقــدِّ ــاِر املَؤبَّ النَّ

لــَك بمارســِة الفضائــِل ثمــرًا جيــدًا. فَأســتِحقَّ ملكوَتــَك.
ــى األْرِض.  ــَر ع ــرش. َظَه ــِه للب ــاوات. ملََِحبَّتِ ــَك السَّ إِنَّ َمِل
ــَذ مــَن الَعــذراِء الطَّاِهــَرِة َجَســدًا. ومنهــا  َ وعــاش بــن النَّــاس. واختَّ
ــًى يف الطبيعــِة ال يف  َوَرَد يف اجلســِد الــذي َأخــذُه. إِبنــًا واحــدًا. ُمثنّ
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ــٌه  ــُه إِل ــًا َأنَّ ــَن َحّق ــا. ُمِذيِع ُف بامَلســيِح إهِلن ــَك َنعــرَتِ ــوم. فِلذل األُقن
ــروَس هلــا. أْن  ــًا ال َع ــا ُأّم ــي. ي ــِه ابَتِه كامــٌل وإِنســاٌن كامــل. فإِلي

ــنا. ــَم نفوَس َيْرَح
ــاَل  ــوت. وأرى مج ــُل يف امل ــا أتَأمَّ ــًا عندم ــوُح منَتِحب ــي َأن إِنَّن
طبيعتِنـَـا املخلــوَق عــى صــوَرِة اهلل. مطروحــًا يف القبــور. ال صــورَة 
ُّ الغريــُب  لــه وال هبــاَء وال منظــر. فَواعجبــاه. مــا هــذا الــرِّ
الــذي حــلَّ بنــا؟ كيــَف ُدفِعنـَـا إىِل البـِـى؟ وكيــَف وَقْعنــا حتــَت نــِر 
ــذي  ــِر اهللِ ال ــب. بأم ــا ُكت ــُدُث ك ــك حي ــَرَم أن ذل ــوت؟ ال ج امل

ــة. اح ــا الرَّ ــَن عنَّ ــُح املنتقل َيمن
إِنَّ شــهداَء املســيِح َأماتــوا بالقناعــة ثــوراِت األهــواِء ونزواهِتــا 
املتَِّقــَدة. فنالــوا موهبــَة شــفاِء املــرىض وُصنــِع العجائــب. يف احليــاة 
دًة ُتنبــُع  وبعــَد املــَات. فيــا َلْلُمعِجــَزِة الغريبــِة حّقــًا. إن عظامــًا ُمــرَّ

األشــفية. فاملجــُد لإللــِه اخلالــِق وحــَدُه.
ــا الســيِّد. بــا أنــَك صالــح. أْحــِص املنتقلــَن إليــَك بتقــوى  َأهيُّ
يقــَن يف مظــالِّ املختاريــن. وأِرْحهــم يف  ائــالت. مــع الصدِّ مــن الزَّ
منــاْزِل املعيِّديــن. ويف نعيــِم الفــردوس الــذي ال َينتهــي. غافــرًا هلم 
ــَة وغــَر االختيارّيــة. ألجــل صالِحــَك الســامي  الهِتــم االختياريَّ زَّ

يــا حمــبَّ البــرش.
ــذي  ــدى اهللِ ال ــٌة ل ــفيعٌة مقبول ــاٌء وش ــوٌر ومين ــا ُس ــِت لن أن
ولْدتـِـه. يــا والــدَة اإللــِه التــي ال َعــروَس هلــا. وخــالَص املؤمنــن.

ــِدَك  ــباِب عبي ــن زالِت ش ــاَض ع ــص. تغ ــيُح املخلِّ ــا املس َأهيُّ
ــَك. ــَع خمتاري ــم م ــم. وَأحِصِه ــْن خطاياُه ــاَوْز ع ــن. وجت اقدي الرَّ
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ــَن شــاخوا  ــة. الذي ــُم الرشيفــِة اإِلهليَّ ــم بَأقــواِل خدمتُِك ْدُت جدَّ
ــَة  َد ِجبل ــدَّ ــذي ج ــن. لل ــَذ إهِليِّ ــم تالمي ــة. فظهرُت َع ــاآلالِم املتنوِّ ب

ــامل. الع
ــِة  ــِة باملعموديَّ يَّ ــقطِة اجلَدِّ ــَن السَّ ــم م ــون. تطّهْرُت ــا املغبوط َأهيُّ
وإِعــاَدِة الــوالدة. وُغِســْلُتم بســواقي دماِئُكــم. فَتمِلُكــوَن اآلَن مــع 

املســيح.
ــَك  ــالَمَك. بِِذراِع ــا َس ــْب َلن ــرَك. َوَه ــا بَأواِم ــا رّب. َأنِْرن ي

ــرَش. ــبَّ الَب ــا حُمِ ــة. ي فيَع الرَّ
باخلالعــة.  َيعيشــوَن  الذيــَن  لعذابــاِت  عــدَّ  وال  حــدَّ  ال 
فريــُف أســناٍن وبــكاٌء ال عــزاء. ونــاُر جهنــم. وُظلمــٌة قصــوى. 
ــاٌن ال ُيشــِفق. لذلــك فلنـَـرْخ  ودوٌد ال ينــام. ودمــوٌع عقيمــة. وديَّ
ــا الســيُِّد املســيح. أِرِح الذيــَن اخرتهُتــم مــع  قبــَل امَلــَات قائلــن: َأهيُّ

ــَك. خمتاري
ــَر  ــداٍد أح ــر. بِم ــكَّ التَّحري ــَت يل ص ْع ــد وقَّ ــيِّد. لق ــا الس َأهيُّ
ــِه َأصابَِعــَك. فــاآلن  بــَت بِ ــا َأْهَرْقــَت دمــَك. وخضَّ مثــَل َمِلــك. ملَّ
ــا  نبتهــُل إليــَك بإيــان. أن حُتــِيَ مــع أبــكاِرَك. الذيــَن نَزُحــوا عنَّ

ــَك. يقي ــَرِح صدِّ ــع بف ــم للتمتُّ َلُه ــن. وأن تؤهِّ ــا املتحنِّ ــَك َأهيُّ إلي
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