
إبتهال  إىل الصليب احمليي



َنَظَمُه على األوزاِن األصلّيِة رهباُن ديِر رقاِد والدِة اإللِه - مَحطوره.
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َدْهِر  وِإىل  آٍن  وكلَّ  اآلَن  ِإهلُنا كلَّ حنٍي،  اهلُل  َتبارَك  الكاهن: 

الّداهرين،

القارئ: آمني.

X املَْزموُر املَِئُة َوالّثاين َواأَلْرَبعوَن X

يا َربُّ اْسَتِمْع َصاليت، َوَأْنِصْت ِبَحقَِّك إىل ِطْلَبيت. ِاْسَتِجْب 

يل ِبَعْدِلك، َوال َتْدُخْل يف امُلحاَكَمِة َمْع َعْبِدَك؛ َفإِنَُّه َلْن َيَتَزّكى 

َأماَمَك ُكلُّ َحّي. أَلنَّ الَعُدوَّ َقِد اْضَطَهَد َنْفسي، َوَأَذلَّ إىل اأَلْرِض 
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ْهِر، َوَأْضَجَر  لَماِت ِمْثَل امَلْوتى ُمْنُذ الدَّ َحيايت، َوَأْجَلَسين يف الظُّ

ْرُت اأَليَّاَم الَقِدميَة.  َعَليَّ روحي، َواْضَطَرَب َقْليب يف داِخلي. َتَذكَّ

َهَذْذُت يف ُكلِّ َأْعماِلَك، َوَتَأمَّْلُت يف َصناِئِع َيَدْيك. َبَسْطُت َيَديَّ 

، َقْد  ِإَلْيَك، َوَنْفِسي َلَك َكَأْرٍض ال ُتْمَطر. َأْسِرْع َفاْسَتِجْب يل يا َربُّ

َفِنَيْت روحي. ال َتْصِرْف َوْجَهَك َعنِّي، َفُأشاِبَه اهلاِبطنَي يف اجُلّب. 

ْلُت. َعرِّْفين يا  إْجَعْلين يف الَغداِة ُمْسَتِمًعا َرْحَمَتَك، َفإنِّي َعَلْيَك َتَوكَّ

ريَق الَّيت َأْسُلُك فيها، فإِنِّي إَلْيَك َرَفْعُت َنْفسي. َأْنِقْذين ِمْن  َربُّ الطَّ

، َفإِنِّي َقْد َلَجْأُت إَلْيك. َعلِّْمين َأْن َأْعَمَل َمْرضاَتَك،  َأْعدائي يا َربُّ

اِلُح َيْهديين يف َأْرٍض ُمْسَتقيَمة. ِمْن  أَلنََّك َأْنَت إهلي. روُحَك الصَّ

ِمَن احُلْزِن َنْفسي،  ُتْخِرُج  ِبَعْدِلَك  ُتْحييين.  يا َربُّ  اْسِمَك  َأْجِل 

ُيْحِزنوَن اّلذيَن  َجميَع  َوُتْهِلُك  َأْعدائي،  َتْسَتْأِصُل  َوِبَرْحَمِتَك 

 

 َنْفسي، أَلّني َأنا َعْبُدك.
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مثَّ نرتِّل باللحن الّرابع ونعيُدها بعد كلٍّ من الستيخونات:

اهلُل الرَّبُّ َظَهَر َلنا، ُمباَرٌك اآليت بِاْسِم الرَّّب. 

	 إعترفوا للربِّ واْدعوا بامِسه القّدوس.

	 كلُّ األَمِم أحاطْت يب، وباسِم الربِّ َقهرُتها.

	 ِمْن ِقَبِل الربِّ كانت هذه، وهي َعجيبٌة يف أعُيننا.

طروبارّية باللحن الّرابع

 

2O  2Uywqei1j e3n tw~ Staurw~  وزن:

باِدْر لَتْنُصَر اإلمياَن األكيَد. يا ربُّ باِرْك َشْعَبَك اجَلِديَد. 

وُمعطًيا  الُعظمى،  رأفاِتك  ايّاهم  ماحًنا  املؤمنني،  عبيَدك  وَفرِّْح 

الِم وظفًرا غرَي  الغلبَة على امُلعاِند. فلتكْن َمعوَنُتك ِسالًحا للسَّ

مقهور.

املجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس،
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)طروبارّية صاحب الكنيسة...(

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين، آمني

ِإنَّنا يا ُأمَّ اإللِه ال َنْصُمْت، ِمَن الَكالِم ِبَعِظيِم َأعماِلك، َفَمْن 

يقاِت الَكِثرية،  دائِد َوالضِّ ِسواِك َيِقُف َشفيًعا َلنا، ُمنِقًذا ِمَن الشَّ

َأو َمْن كاَن َيحَفُظنا ُمْعَتِقنَي إىل اآلَن. َفَلْن َنبَتِعَد عنِك يا َسيِّدة، 

دائِد دائًما. أَلنَِّك ُتَخلِِّصيَننا، ِمن ُصُنوِف الشَّ

X املَزموُر اخَلْمسوَن X

ِإْرَحْمين يا اهلُل بَعظيِم رْحَمِتَك، َوَكِمْثِل َكْثَرِة َرْأَفِتَك اْمُح 

َفإِّني  َطهِّْرين.  َخطيَئيت  َوِمْن  ِإْثمي،  ِمْن  َكثرًيا  ِإْغِسْلين  َمآثِمي. 

َوْحَدَك  إَليَك  ُكلِّ حنٍي.  َأمامي يف  َوَخطيَئيت  بِإْثمي،  عاِرٌف  َأنا 

أْقواِلَك  يف  َتصُدَق  ِلَكي  َصَنْعُت،  اَمَك  ُقدَّ رَّ  َوالشَّ َأخَطْأُت، 

َوَتْغِلَب يف ُمحاَكَمِتَك. هاَءنذا بِاآلثاِم ُحِبَل يب، َوبِاخَلطايا َوَلَدْتين 
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ِحْكَمِتَك  َغواِمَض  َوَأْوَضْحَت يل   ، احَلقَّ َأْحَبْبَت  َقْد  أَلنََّك  ُأّمي. 

َوَمْسُتوراِتها. َتْنَضُحين بِالزُّوىف َفَأْطُهُر، َتْغِسُلين َفأَْبَيضُّ َأْكَثَر ِمَن 

ليَلُة. ِإْصِرْف  الثَّْلِج. ُتْسِمُعين َبْهَجًة َوُسروًرا، َفَتْبَتِهُج ِعظامي الذَّ

َوْجَهَك َعْن َخطاياَي، َواْمُح ُكلَّ َمآثِمي. َقلًبا َنِقيًّا اْخُلْق ِفيَّ يا اهلل، 

ْد يف أْحشائي. ال َتْطَرْحين ِمْن َأماِم َوْجِهَك،  َوروًحا ُمْسَتقيًما َجدِّ

وُس ال َتْنِزْعُه ِمّني. ِإْمَنْحين َبْهَجَة َخالِصَك َوِبروٍح  َوُروُحَك الُقدُّ

ِرَئاسيٍّ اْعُضْدين. َفُأَعلَِّم اأَلثََمَة ُطُرَقَك، َوالَكَفَرُة ِإَلْيَك َيْرِجعون. 

ماِء يا اهلُل إلَه َخالصي، َفَيْبَتِهَج ِلساين ِبَعْدِلَك. يا  َأْنِقْذين ِمَن الدِّ

بيَحَة،  ، َفُيَخبَِّر َفمي بَِتْسِبَحِتك. أَلنََّك َلو آَثْرَت الذَّ َربُّ اْفَتْح َشَفَتيَّ

بيَحُة هلِلِّ روٌح  َلُكْنُت اآلَن ُأْعطي، َلِكنََّك ال ُتَسرُّ بِامُلْحَرقات. َفالذَّ

ُع َوامُلَتواِضُع ال َيْرُذُلُه اهلل. َأْصِلْح يا  ُمْنَسـِحٌق، الَقلُب امُلَتَخشِّ

ِتَك ِصْهَيوَن َواْبِن أْسواَر أوَرَشليم. حيَنِئٍذ ُتَسرُّ ِبَذبيَحِة  َربُّ ِبَمَسرَّ

الَعْدِل ُقْرباًنا َوُمْحَرقات. حيَنِئٍذ ُيَقرِّبوَن على َمْذَبِحَك الُعُجول.
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القانون
باللَّحِن الثامن

 

2Ugra1n diodeu1saj :التسبحة اأُلوىل وزن

 

يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك

الل، ُمنِقًذا اّيانا من الَزْيِغ من اخَليال،  بّددَت خطايانا والضَّ

َصِليُبَك ُيظِهُر للعامل، نوَر اإلمياِن َفَنسُجُد بإجالل.

يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك

يا من  ِبُحبَِّك،  ِلَتِهيَم  الُقلوَب  بأْمِرَك، وكذا  اخلليقْة  ثبِِّت 

ليِب، دائًسا اّياه وُمعلًنا حبَّك. أَمتَّ امَلوَت بالصَّ

املجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس،

فأهنْضين  الِفردوَس  َتركُت  فَأْرِشْدين،  ربُّ  يا  أخطأُت 

دين. وأِعْدين، َألوُذ ُمكرًِّما صليَبك، فيا يسوُع ُمخلِّصي َمجِّ
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اآلَن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين، آمني

أْعَوْلِت كأمٍّ يا طاهرة، وأنِت نقّيْة يف اجلماِل وباهرة، لرؤيِة 

ابِنِك وإهِلْك، ميوُت عن اخلليقِة احلائرة.

Ou3rani1aj a3yi~doj :الّتسبحة الّثالثة وزن

 

يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك

سلطاَن،  يغلبوَن  هبا  نعمًة،  الصليِب،  من  قديسوَك  حاَز 

الصوَم  لَنجوَز  إليَك،  اآلتنَي  حنُن  مجيَعنا،  فانصْر  غلبًة،  املوِت 

فنملْك يقظًة.

يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك

الطبيعَة  َأخذَت  يسوُع، حينما،  يا  قد غدوَت شريَكنا 

النقاِء الكبرِي، ماحًنا  البتولِة، ذاِت  ة جنِسنا، من  ة، خاصَّ اهَلشَّ

اّيانا خالًصا من َضعِفنا.
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املجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس،

َمَنْحَت  ُقمَت  وإْذ  واآلالم،  بصلِبَك،  اخلالَص  استأهْلنا 

العامل، النصَر والسالم، ُمرشًدا عاِشِقيك، أْن يسجدوا لصليِبك، 

لَنْدَهَش كلُّنا َوُيْعيينا الكالم.

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين، آمني

حِلماِك نلتجُئ دائًما، يا عذراء، أنقذينا بشفاعاِتك، من 

وطأِة الشقاء، يا من قْد أمَثَرت، للشعِب العنقوَد اليانع، الذي 

أفاَض جّماًنا لنا الدواء.

ْدنا يا  خلِّصنا بصليِبَك، أيُّها الربُّ من كلِّ ُمصيبٍة، وشدِّ

َد حتنَُّنْك. قدوس، يف اجلهاِد فُنَمجِّ

ُأنظري بِِإشفاٍق يا والدَة اإللِه الُكلِّيََّة التَّسبيح إىل َشقاِء 

عب َواْشِفي َأوجاَع ُنُفوِسنا. أجساِدنا الصَّ
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لبة اآلتية، وُيِجيُب املَُرتِّل كّل مّرة “يا َربُّ ارحم” ثالًثا مّث يقول الكاهن الطِّ

َفاْسَتِجْب   إليَك  َنْطُلُب  َرْحَمِتَك،  بَعِظيِم  أهلُل  يا  	 ِإرَحمنا 

َواْرَحم.

َوالعاِفَيِة  الِم  والسَّ َواحَلياِة  الرَّْحَمِة  أجِل  من  َنْطُلُب  	 َوَأيًضا 

َوُغفراِن  َوُمساَمَحِتِهْم  َواْفِتقاِدِهْم  اهلِل...  ِلَعِبيِد  َواخَلالص، 

َخطاياُهم.

اآلُب  أيُّها  املجَد  َنرفُع  َوإَليَك  للبشر،  َوُمِحبٌّ  َرِحيٌم  إلٌه  ألنََّك 

واالبُن والرُّوُح القدس، اآلَن وُكلَّ آٍن وإىل دهر الّداهرين،

املَُرتِّل: آمني.

كاثسما باللحن الثاين

َمَراِحِم  َينبوُع  أنَت  ُيهزْم،  الذي ال  السالُح  الصليُب  أيُّها 

الرَّّب. إليَك نلجأُ دائًما، فَأِحْطنا بنعمِتك، حنُن اهلاتفنَي بالرَّّب: 
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أْدِرْكنا بصليِبَك ُعْنَواِن الغلبِة وكماِل املحّبة.

Ei3sakh1koa Ku1rie :الّتسبحة الّرابعة وزن

يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك

ِس، وأبعْد عنَّا  ْطنا بالنعمِة للتقدُّ يا صليَب املخلِِّص، حوِّ

كلَّ األسواء، ِلَسْحِق التِّننيِ امُلتَربِِّص.

يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك

سانَد،  َمْن  خرَي  لألبراِر  ِصرَت  َجاَهَد،  َمْن  افتخاَر  يا 

فنبتهْج بقيامِتك، ننتصْر هبا على َمْن عاَنَد.

املجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس،

الم،  السَّ ُتعِطينا  أفكاَرنَا  َتْضَبُط  امَلقام،  َساِمي  صليًبا  يا 

ُتكِسُب الُكلَّ َوْفَر اخلرياْت، فنتلو َمِدحَيَك على الدوام.

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين، آمني

عنَد الصلِب يا طاهرة، ِصرِت للكنيسِة أمًّا باهرة، بكلِّ 
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النفوِس َتْعَتِنني، ُمرِشدًة للعقوِل احلائرة.

Fw1tison h2ma~j :الّتسبحة اخلامسة وزن

يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك

ُرِفــــــــــــــَع املسيْح، على اخَلَشَبِة يف السماء، فكْن لنا ُمساِنًدا 

لوِك بَِنَقاء. يف اجلهاد، َترقى َحَياُتنا حنَو السُّ

يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك

يا  أيُّها الصليب، لَك جْمٌد يف ُكلِّ األقطار، نسجُد لَك 

ين ِلضعِفنا ِنَعَم األبرار. وس، ُمستمدِّ مذبَح القدُّ

املجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس،

ِس، يا من أفْضَت منه َنْبَع  وس، بصليِبَك املقدَّ ُصنَّا يا قدُّ

ِس. احلياة، َوُجْد علينا بالرَّمحِة والتقدُّ

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين، آمني
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مسعاُن  َصَدَق  قْد  الطاهرة،  البتوُل  أيُّها  يا،  بالصليِب 

الشيُخ الصّدِيق، لذا أصبحِت َعزاًء للنفِس احلائرة.

Th`n de1hsin :الّتسبحة الّسادسة وزن

يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك

ني انتصَب، َوَغَدا لنا ِميزاًنا للعدِل، به  صليُبْك، بني لصَّ

ْلنا  َنَجا َمْن قد َأْعَلَن أنَّْك، إلٌه وباَت َمَعَك يف الفردوس، فأهِّ

نظرَيُه، لكي َنخُلَص يا أيُّها القّدوس.

يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك

به  َأزاَل،  الرهيبْة  ألعداوَة  املخّلُص،  أيُّها  يا  صليُبْك، 

أسَرْعنا  لذا  لَتنا،  أهَّ اإلهلّي  وللنَِّعيِم  اخلطيئة،  إهالَك  دمَّرَت 

باجتهاد، لنصارَع الغاشَّ ُمبغَضنا.

املجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس،

حياًة  َمَنَح  وقد  اْنَتَصَب،  قِد  األرِض  يف  الصليُب،  ُهَو 
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قد  املسيُح  عليِه  َمْن  يا  دماَءه،  اجلميَع  أروى  من  فيا  للعامل، 

دة. َد، علينا أْنِعْم ِبَسَخاء، لنصرَي ذبيحْة ُممجِّ ُمجِّ

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين، آمني

أثارْت َتوَبيت ودموعي،  يا أمَّ ربِّنا يسوع، قد  أسراُرِك، 

فإنَّ َحْربَة احَلْسرِة جاَزت، يف ُعْمِق َنْفِسِك الطاهرْة يا بتول، 

وَنَقَلْت يَل اخلالص، وأبادِت امَلْوَت الطاغي امَلُهول.

  

ْدنا يا  خلِّصنا بصليِبَك، أيُّها الربُّ من كلِّ ُمصيبٍة، وشدِّ

َد حتنَُّنك. قدوْس، يف اجلهاِد فُنَمجِّ

آِخِر  يف  الَكِلَمَة  َوَلَدِت  ِبَكِلَمٍة  َمْن  يا  الّطاهرة،  أيَّتها 

ْر، ِإْسَتْعِطِفيِه ِبما َأنَّ َلِك الّدالََّة الواِلِدّية. اأَلّياْم ِبحاٍل ال ُتَفسَّ

لبة اآلتية، مّث يقول الكاهن الطِّ

 

وُيِجيُب املَُرتِّل كّل مّرة »يا َربُّ ارحم« ثالًثا
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َفاْسَتِجْب   إليَك  َنْطُلُب  َرْحَمِتَك،  بَعِظيِم  أهلُل  يا  	 ِإرَحمنا 

َواْرَحم.

َوالعاِفَيِة  الِم  والسَّ َواحَلياِة  الرَّْحَمِة  أجِل  من  َنْطُلُب  	 َوَأيًضا 

َوُغفراِن  َوُمساَمَحِتِهْم  َواْفِتقاِدِهْم  اهلِل...  ِلَعِبيِد  َواخَلالص، 

َخطاياُهم.

اآلُب  أيُّها  املجَد  َنرفُع  َوإَليَك  للبشر،  َوُمِحبٌّ  َرِحيٌم  إلٌه  ألنََّك 

واالبُن والرُّوُح القدس، اآلَن وُكلَّ آٍن وإىل دهر الّداهرين،

املَُرتِّل: آمني.

قنداق باللحن الثامن أصلّي الوزن

   صليَب الربِّ اإلله، لَك َمجٌد وَكَرامة، قد ِصْرَت نبَع 

وهو  اجلاري،  السيِِّد  َدَم  َقِبْلَت  ُمْذ  اإلستقامة.  وحياَة  اخلالص، 

ْبَر ومتنُحنا العزاْء، وُترِبُز  إهُلنا القّدوُس والباري. فأنَت ُتلهُم الصَّ



15

جبالٍء مفعوَل القيامة.

مثَّ نرتُِّل األنديفونا األوىل من أنافثمي اللَّحِن الرابع:

منُذ شبايب َأهواٌء كثريٌة ُتحارُبين، لكْن أنَت يا خملِّصي ُأعضْدين 

وخلِّصين. )مرَّتان(

، ألنَّكم ستصريوَن  يا ُمبغضي ِصهَيوَن اخَزوا من ُتجاِه الّربِّ

جافِّنَي كالعشِب اليابِس بالنار. )مرَّتان(

املجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس،

هِر المعة بَوحدانّيِة  بِالرُّوِح الُقُدس، ُكلُّ َنْفٍس َتحيا وتسمو بالطُّ

الّثاُلوِث ِبحاٍل خفّية قدسّية.

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين، آمني 

بِالرُّوِح الُقُدس، َتفيُض َسواقي النِّْعَمِة وجماريها، َفُتَروِّي الربايا 

بأسِرها باحلياِة امُلْحيَِّية.

بروكيمنن:إرفعوا الّربَّ إهَلنا واسُجُدوا مَلْوِطئ َقَدَمْيه. )مرََّتني(
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ستيخن: أمَّا اهلُل فُهَو َمِلُكنا قبَل الدهور، َصَنَع خالًصا يف َوَسِط 

األرض.

بروكيمنن: إرفعوا الّربَّ إهَلنا واسُجُدوا مَلْوِطئ َقَدَمْيه.

اإلجنيِل  قراءِة  ِلَسَماِع  مستحقِّنَي  نكوَن  أْن  أجِل  من  الكاهن: 

س، إىل الّربِّ إهِلنا نطلب. املقدَّ

املرّتل: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم.

السالُم  س،  املقدَّ اإلجنيَل  ولنسمْع  فلنسَتِقْم  احلكمة،  الكاهن: 

جلميِعكم.

املرّتل: ولروِحَك.

يِس يوحّنا اإلجنيليِّ  الَبِشرِي  الكاهن: فصٌل شريٌف من بشارِة القدِّ

والتلميِذ الطاهر.

املرّتل: املجُد لَك يا ربُّ املجُد لك.
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الكاهن: لنصِغ )يوحنا 3 : 17-13(

قاَل الربُّ مْل يصَعْد أحٌد إىل السماِء إالَّ الذي نَزَل من 

السماء، إبُن البشِر الذي هَو يف السماء. وكما رفَع موسى احليََّة 

يف الربِّيَِّة، هكذا ينبغي أْن ُيْرَفَع ابُن البشر. لكْي ال يهَلَك كلُّ 

من يؤِمُن به، بْل تكوُن له احلياُة األبدّية. ألنَّه هكذا أحبَّ اهلُل 

العامَل حتَّى َبَذَل ابَنُه الوحيَد، لكْي ال يهَلَك كلُّ من يؤمُن به، 

بْل تكوُن له احلياُة األبدّية. فإّنه مْل ُيْرِسْل اهلُل إبَنه الوحيَد إىل 

العامل، ليديَن العامَل بْل ليخلَِّص بِه العامل.  

املرتِّل: املجُد لَك يا ربُّ املجُد لك.

مثَّ نرتُِّل باللَّحن الثاين

املجد لآلب واالبن والروح القدس،

أَيُّها اآلُب َوالَكِلَمُة َوالرُّوُح الّثاُلوُث يف َوحداِنّية، أُْمُح َكْثَرَة َزاّلِتنا.
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اآلن وكل آٍن واىل دهر الداهرين، آمني

َكْثَرَة  ُأْمُح  الرَِّحيم،  اإللُه  َأيُّها  َوِطْلباِتها  اإللِه  والدِة  ِبَشفاعاِت 

َزاّلِتنا.

يا رحيُم ارمحين يا اهلل بعظيم رمحتك، وبكثرة رأفتك امح مآمثي

6Olhn a3poqe1menoi :ادس، وزن باللِّحِن السَّ

وَرْمَز  الظفْر  رايَة  يا  املخلِّص،  َصِليَب  أيا  نساِرُع  حنَوَك 

يقاِت ويف اآلالم، وفيَك  احتماِل كلِّ أمل. ففيَك لنا َعزاء، يف الضِّ

النَّصُر األكيد، للمجاهديَن وللصاِبِريَن على الرَّجاء. وللَراِزحنيَ 

حتَت نرِي األهواِء واألسقام. أنَت شفاٌء وتقومٌي للحياة، فِمْنَك نناُل 

بوفرٍة، نعمًة وثباْت.

 * * *

عاَلَمَك  وافتِقْد  ِمرياَثْك،  َوباِرْك  َشْعَبَك  َاهلُل  يا  َخلِّْص  الكاهن: 
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بالرَّمحِة والرأفة، َواْرَفْع َشْأَن امَلِسيِحيِّنيَ اأُلْرثوُذْكِسيِّني، وَأْرِسْل 

َعَلينا َمراِحَمَك الَغِنّية، ِبَشفاعاِت الكلِّيَِّة الطهارِة َسيَِّدِتنا واِلَدِة 

الكرمِي املُْحِيي،  ليِب  الصَّ َوِبُقدرِة  َمْرَيم،  الَبُتوِليَِّة  ائمِة  الدِّ اإلله 

َوالنَِّبيِّ  اأَلْجساد،  العاِدَمِة  َمِة  امُلَكرَّ ماِويَِّة  السَّ الُقّواِت  َوِبَطِلباِت 

يِسنَي امُلَشرَِّفنيَ  الَكِرمِي الّساِبِق امَلِجيِد ُيوَحّنا امَلْعَمدان، والِقدِّ

يِسنَي ُمَعلِِّمي امَلسكونة  الرُُّسِل اجلديريَن بكلِّ َمِديح، َوآباِئنا الِقدِّ

َوْغِريغوريوس  الكبري،  باسيليوس  ِمني:  امُلَعظَّ الَكَهَنِة  ُرَؤساِء 

َهِبيِّ الَفم، وأبينا القّديس نيقوالوس رئيِس  الالُهويّت، ويوَحّنا الذَّ

يَقني ُيواكيَم َوَحنََّة  دِّ يَسنيِ الصِّ أساقفِة مرياليِكيَِّة الَعجائيّب والِقدِّ

يس )...( اّلذي ُنِقيُم َتْذكاَرُه الَيوم،   ِي امَلسيِح اإللِه، والِقدِّ َجدَّ

الرَّمحة،  اجلَِزيُل  الرَّبُّ  َأيُّها  إليَك  َنَتَضرَُّع  يِسيك.  ِقدِّ َوَجِميِع 

َفاْسَتِجْب َلنا َنحُن اخَلطأة الّطاِلِبنَي إليَك، َواْرَحْمنا.
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املرّتل: يا َربُّ ارَحم )12 مّرة، ثالًثا َثالًثا على التَّناُوب(.

مَعه  أنَت  اّلذي  للبَشر،  وحمبَِّتِه  الوحيِد  ابِنَك  برأفاِت  الكاهن: 

ُمباَرٌك وَمَع ُروِحَك الُكلِّيِّ ُقْدُسُه الّصاحِل وامُلحيي، اآلَن وُكلَّ 

آٍن وإىل دهِر الّداهرين،

املرّتل: آمني.

Oi2 e3k th~j  3Ioudai1aj :الّتسبحة الّسابعة وزن

يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك

وآزْرَت  َفَرٍح،  إىل  َأحزاَننا  لَت  َبدَّ قد  امَلسيِح،  صليَب  يا 

ُدوا هاتفني: أيَا مسيحَي امُلنقْذ،  هوَد، ليْحِمُلوا الَصليَب فَتمجَّ الشُّ

إّياَك نباِرْك.

يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك

بصليِبَك ربِّي، قد َصَرْعَت الَعدوَّ قاهًرا ُقدَرَته، وأعطْيَت 
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يا خمّلْص، عظيمٌة  امُلرّتلني: ُقدرُتَك  ًدا املوَت جلميِع  ُمبدِّ احلياَة 

حقًّا.

املجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس،

رير،  والشِّ املاِرَد  يطاَن  الشَّ َأَزْلَت  قد  رّب،  يا  بصليِبَك 

ْلِب،  فأهَدْيَت القيامة، يا أيُّها احلياُة والّطريُق للهاتفني: خلِّْصنا بالصَّ

يا إلَه آباِئنا.

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين، آمني

أمَّ الربِّ البتوَل، يا خالًصا لكلِّ بَِنيِك املؤمنني، أِعيِدي 

دي األحزاَن لكْي نصرَخ قائلني: أيا إلَه اآلباء،  عوة، وبدِّ لنا الدَّ

لِب خلِّْصنا. بالصَّ

To`n Basile1a tw~n ouranw~n :الّتسبحة الّثامنة وزن

يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك
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، ُصْن َحيايت الشقيْة وَدْريب،  ، أيا ُعنواًنا للُحبِّ صليَب الربِّ

ألشُدَو تسبيَحَك بكلِّ حبوِر.

يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك

ثبِّْت ُخطاَي، كما يف أحلى املزايا، أيا صليَب الربِّ ُهدايا، 

ُمبعًدا فؤادَي عن كلِّ ُفجوِر.

املجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس،

عوَد النجاِة، من صعوباِت احلياِة، إنتشْلين يا ُمعطي الثباِت، 

أنَت يف احلقيقِة َمصدُر ُسروري.

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين، آمني

عذراُء صلِّي، َنفسَي امُلرََّة َحلِّي، ُأنُصِريين يف حنِي التخلِّي، 

أوضحيين ناجًيا يف َيْوِم النُُّشوِر.

Kuri1wj Qeoto1kon :الّتسبحة الّتاسعة وزن
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يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك

الربِّ  آالَم  َقِبلَت  من  يا  بيبة،  الشَّ ُتنِهُض  عجيبة،  آياُتَك 

املسيح، ُمرتضًيا أْن يصرَي ذبيحَة تسبيح.

يا صليَب املسيْح، إحفْظنا بقوتِّْك

ربِّي  َيُسوُع  امَلْوِت  َقاِهُر  ُذُنوِبي،  وَمَحا  ُعُيوِبي،  َد  َبدَّ قد 

األمني، وبه ِصْرَنا مجيًعا للموِت َغالبني.

املجُد لآلِب واالبِن والروِح القدس،

َخالًصا قد صنعَت، ربِّي ُمْذ َقَلْعَت، أبواَب املوِت ُمَدمًِّرا 

اجلحيم، بفعِل َصلِبَك الطاهِر أيُّها الرحيم.

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين، آمني

قيِد  من  نفسي  ي  وُفكِّ ذنويب،  مزِّقي  املصلوِب،  حبربِة 

االمِث القبيْح، مث اربُــِطيين ِبَخْيِط َمَحبَّة املسيح.
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ِبواجب ااِلْسِتْئهاِل َحقًّا ُنَغبِّْط، والدَة اإللِه الّدائَمَة 
وىب، الَبِريَئَة ِمن ُكلِّ الُعُيوِب ُأمَّ إهِلنا. يا َمْن ِهَي َأْكَرُم ِمَن  الطُّ

ِبَغرِي  الَّيت  الّسارافيْم،  ِمَن  ِقياٍس  ِبَغرِي  َمْجًدا  َوَأْرَفُع  الّشاروبيْم، 

ْم. َفساٍد َوَلَدْت َكِلَمَة اهلل، َوْهَي َحقًّا والدُة اإللِه، إّياِك ُنَعظِّ

مثَّ التَّعظيمات التالية

ليِب أملبارِك وامُلِعني،  ِلَنْمَدْح َجِميُعنا َساِجِدين، ِلُعوِد الصَّ

عليه املسيُح، َمصلوٌب وجريُح، َيْبَعُث احلياَة يف الناِس أمجعني.

افرْح يا صليَب الربِّ القّدوس، يا جناَة آدَم من اللعنِة 

والُعُبوس، َفَلَك إْذ َنْسُجد، هلِل َنْحُن َنْعُبد، من َغَلَب املوَت 

َر النفوس. وحرَّ

ُنعلِّي املصلوَب ونسجُد، لإللِه احلقِّ مع الّروِح ونعُبُد، إذ 

ُد. رَب، ُمعطًيا خالًصا ممَّا ُيهدِّ ، وقد أناَر الدَّ َكَشَف احُلبَّ
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َل، ُمْذ َزْلَزْلَت امَلوَت والشيطاُن قْد أُبِطَل،  ُقِهَر اجلحيُم وُبدِّ

َنرفُع الصليَب وَنْمَدُح احلبيَب، َمْن ِبَفْضِل الَصْلِب باملجِد ُكلَِّل.

عاِب  يا َصِليَب الربِّ امُلعطْي احَلياة، ِمنَك َنستِمدُّ يف الصِّ

للكنيسِة  أنَت  األمنَي،  َمْلَجانا  يا  َجاثنَي،  فاقبْلنا  النَّجاة،  َحْبَل 

اِري وامِلْرَساة. الصَّ

الرُّْسِل  َمَع  الرَّبِّ  َوساِبَق  الّسماويِّني،  األجناِد  كلَّ  يا 

أجِل  ِمْن  إبتهلوا  األصِفياِء،  َوُكلِّ  العذراِء،  واأُلمِّ  امُلَكرَِّمني، 

َخالِص امُلؤمنني.

مثَّ »ُقّدوٌس اهلل...« واإلعالن،

والطروباريَّة باللَّحِن األّول 

عبيَدَك  وامنْح  ِمرياَثْك  وبارْك  َشْعَبَك  ربُّ  يا  خّلْص   

مجيَع  َصليِبْك  بقوِة  واحفْظ  امُلعاِند،  على  الَغلبْة  امُلؤمننَي 
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املختّصنَي ِبك.

والّطروبارّيات الّتالية باللحن الّسادس

، ارَحْمنا، أَلنَّنا ُمَتَحيُِّروَن َعْن ُكلِّ َجواٍب.  ِإْرَحْمنا يا َربُّ

ـيُِّد، فاْرَحْمنا. ُمُه َلَك َنْحُن اخَلطَأَة، َأيُـّها السَّ َفهذا التََّضرُُّع ُنَقدِّ

املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس،

ا،  ، أَلنَّنا عَليَك اّتَكْلنا، فال َتْسَخْط َعَلينا ِجدًّ ِإْرَحْمنا يا ربُّ

َوَأْنِقْذنا  الـُمـَتَحنُِّن،  َأنََّك  ِبما  اآلَن  اْنُظِر  َلِكن  آثاَمنا،  َتْذُكْر  وال 

ِمْن َأْعداِئنا، أَلنََّك َأْنَت ِإهلُنا َوَنْحُن َشْعُبَك، َوُكلُّنا ُصْنُع َيَديَك 

وبِاْسِمَك ُنْدعى.

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل دهِر الداهرين، آمني

فإِنَّنا  امُلباَركة،  اإِللِه  والدَة  يا  التََّحنُِّن  باَب  لنا  ِإْفَتحي 

داِئِد، أَلنَِّك  َنْنُجْو ِمْن ُكلِّ الشَّ َنِخـيُب، َوِبِك  باّتكاِلنا َعَليِك ال 
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َأْنِت َخالٌص ِلِجْنِس امَلِسيِحيِّني.

لبة اآلتية، مّث يقول الكاهن الطِّ

 

وُيِجيُب املَُرتِّل كّل مّرة »يا َربُّ ارحم« ثالًثا

	 ارمحنا يا اهلُل بعظيِم رمحِتَك نطلُب إليَك فاستجْب وارحم.

	 وأيًضا نطلُب من أجِل أبينا ومتروبوليِتنا ... وكلِّ إخوِتنا يف 

املسيح.

والعافيِة  والسالِم  واحلياِة  الرَّمحِة  أجِل  من  نطلُب  	 وأيًضا 

العبادِة  احلسيِن  املسيحيِّني  مجيِع  اهلِل  لعبيِد  واخلالِص، 

سة  املقدَّ الكنيسِة  هذه  يف  املوجوديَن  األرثوذكسيِّني، 

وزوَّاِرها، والَّذين يتعبون ويرتِّلوَن فيها، واملحسننَي إليها، 

وافتقاِدِهم ومساحمِتِهم وغفراِن خطاياُهم.

سة، وسائِر  	 وأيًضا نطلُب من أجِل ِحْفِظ هذه الَكِنيَسِة امُلَقدَّ

األْديرِة وامُلُدِن والُقَرى من اجلوِع والَوباِء والزالزِل والَغَرِق 
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واحلروِب  الغريبة،  القبائِل  غاراِت  ومن  والسيف،  واحلريِق 

إهُلنا  لنا  يكوَن  أْن  أجِل  ومن  الُفجائّي،  واملوِت  األهليَّة، 

ِلَيْصِرَف  ًفا،  ومتعطِّ ورؤوًفا  َشُفوًقا  البشر  وامُلِحبُّ  الصاِلُح 

ويُْبِعَد عنَّا كلَّ رْجٍز يثوُر علينا وُيْنِقَذنا من َوعيِدِه العاِدِل 

ويرَحَمنا.

املرّتل: يا ربُّ ارحم. )40 مرَّة(

صوَت  اإللُه  الربُّ  يستِمَع  أْن  أجِل  من  نطلُب  وأيًضا  الكاهن: 

تضرُِّعنا حنن اخلطأَة ويرَحَمنا.

املرّتل: يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم، يا ربُّ ارحم.

الكاهن: استجْب لنا يا اهلُل خملَِّصنا، يا رجاَء مجيِع أقاصي األرِض 

غفوًرا  ُكْن  سيِّد،  يا  لنا  غفوًرا  وُكْن  بعيًدا،  البحِر  يف  والَّذيَن 

َنرفُع  وإليَك  للبشِر  وُمِحبٌّ  رحيٌم  إلٌه  ألنََّك  وارمْحنا،  خلطايانا 
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املجَد، أيُّها اآلُب واالبُن والرُّوُح الُقُدس، اآلَن وكلَّ آٍن وإىل 

دهِر الداهرين، آمني.

الكاهن: املجُد َلَك، أيَُّها امَلِسيُح اإلَلُه، يا َرَجاَءَنا امَلْجُد َلك.

القارئ: امَلْجُد لآلِب واالْبِن والرُّْوِح الُقُدس، اآلَن وُكلَّ آٍن وإىل 

اهرين، آمني. يا ربُّ ارحم )3( باسم الربِّ بَاِرْك يا أب. َدْهِر الدَّ

يسِة  القدِّ ُأمَِّك  بشفاعات  احَلِقيقي،  إَلُهَنا  امَلِسيُح  أيُّها  الكاهن: 

امُلشرَّفني  يِسني  والقدِّ َعْيب،  ُكلِّ  ِمْن  والَبِريئِة  َهاَرِة  الطَّ الُكلِّيِة 

الرُّسِل اجَلِديريَن بُكلِّ مديٍح، وآباِئنا األبراِر املتوشِّحني باهلل، 

يس)...( اّلذي ُنِقيُم َتْذكاَرُه الَيوم، والقّديَسْين الصّديَقْين  والِقدِّ

إرمْحنا  يسيك،  قدِّ ومجيِع  اإلله،  املسيِح  جّدِي  وحّنَة  يواكيَم 

وخلِّْصنا مبا أنََّك صاحٌل وحمبٌّ للبشر.

املرتِّل: آمني.
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وهذه الّطروبارّيات

6Ote e3k tou~ xu1lou se nekro1n :باللحن الّثاين، وزن 

الَكْرمُة، َعْرُش املسيِح اإلَلِه، ُعنقوٌد قد  أيُّها الصليُب   

قاء. وُيفيُض احلياَة ويرِبُز النعمة،  َبَلَغ، يقُطُر حالوًة ِعوَض ُمرِّ الشَّ

للمبادريَن إىل ُنصرِتَك، أمُلصافحنَي إّياَك بإمياٍن، واهلاتفنَي حنَوَك 

بشوٍق، امَلْجُد لصليبَك يا رّب.

ُعْوِد  على  قطرَت،  كرمٍة  مثَل  امُلخلِّص،  املسيُح  أّيها   

الصليب، َخْمَر َعَدِم الَفَساِد، فإليَك أهتف: إْسِقين حالوًة، متحو 

قيَّ املنفسد. وساِعْدِني لكْي أضبَط  كلَّ مرارة، وخطيئيت أنا الشَّ

أهوائي، ُحبًّا ِبَك يا إهلي، يا حمبَّ البشر. 

عندما شاهدِت على العود، َمْن كاَن جنيًنا يف بطِنك،   

يا  َتصُرخنَي  بَِنوٍح وحنيب.  تنُدبِيَنُه  ُرْحِت  َرُجل،  زرِع  من دوِن 
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ُمطِفئًا  َلْوَعِتي.  َتُفوُق  ُأقُطْر يل حالوًة  اجلزيَل اإلحساِن،  ولدي 

بال  ولدُتَك  َمن  أنا  َنحوي،  حناَنَك  ُمظِهًرا  آالمي،  ُسْكِر  ُكلَّ 

أمْل.

يسنَي، ِبَصلواِت آباِئنا القدِّ
 َأيُّها الرَّبُّ َيسوُع املسيُح، ِإهُلنا،

نا َوَخلِّْصنا، آمني  ارَحْ




