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  أبينا القديس
 أندراوس الكرييت

القانون الكبري   

 حسب ترتيبه يف األسبوع األول من الصوم الكبري

 اإلثنني
  ألودية األوىلا

:ثامنابللحن ال -برمساإل  
. قد متّجدابجملد ، ألنّه ُمعيًنا وساتًرا صاَر يل للخالص. هذا هو إهلي فأجّمُده، إلُه أيب فأرفُعهُ   

  ين  ا  هلل ابرمح ينإبرمح

 أممرُه للمناحِة ابتداء   اِمن أيَن أبتدُئ أنوُح على أفعاِل ُعمري الشقي وأُيّ  .أيها املسيح
.احلامرة؟ لكن مبا أّنَك ُمتحّنن، َهبين صفَح الّزالت  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

عن هبيميتك األوىل،  إًذا يوابتعد اعرتيف لبارئ الكل النفُس الّشقيُة مَع َبَشَرِتكِ  أيتها هلم  
.وقدِّمي هلل مَع التوبِة دموًعا  
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 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ ذا ي ُمتعّراًِي مَن هللابملعصية آلرُت ايلقد غ  ومَن المُملِك والنعيِم دَم أوِل ابجبلة، فعرف
.األبدّي بسبِب خطاايي  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ حوّ  !ويلي أيتها الّنفُس الّشقية ُُ اَء األوىل؟ ألّنِك نظرِت نظَ ملاذا شاهب ُِ ًرا رديًًا، و ّرِح
ُِ العود ُِ الطعاَم غرَي الواُِب جبسارة ،بُكلوم  ُمرّة، وملس .وُذق  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

 ّيِة حّواَء عقلّية  ُمراًِي إاّييَ إّن الفكَر األهوائي  الكائَن يف الَبَشَرِة حصَل يل َبَداًل من حّواَء احلسّ 
.رَّة على الّدواموذائًقا األكلَة امل امللّذات،  

  ا  هلل ابرمح ين إبرمح ين

، أل .أيّها املخّلص ََ وصّيًة منكَ إّن آدَم طُرَِح بواُب  خارَج َعْدن  فماذا  . واحدةنّه ما حِف
َة دائًما؟يب أان املتجاِوَز أقواَلَك احمليي حِيلّ   

 اجملُد لآلِب واالعِن والّروِح القدس

 اخلطيًة الثقيل، وامَنْحين ُغل  املسجوُد له يف وحدانّية، إرَفْع عيّن  لفائُق ابجوهرأيّها الثّالوُث ا
.َعََباِت خشوع   مبا أن َك ُمتَحنِّن     

.آمني .اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل دهِر الّداهرين  
:للسيدة  

اَء وشفيعَة اّلذين ُيدحوَنِك! إر  ومبا أّنِك  ،ِة الثّقيلفعي عيّن ُغل  اخلطيًاي والدَة اإلله ُر
.سّيدة  طاِهرة اقبليين اتئباً   
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  األوديـة الثّـانيـة

:برمـسإلا  
. املسيَح الذي َقِدَم اببجَسِد مَن البتول فأتكّلم وُأسبِّح إمسعي اي مساءَ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

.ُمسبِّح  إاّيه، وَأْصغي أيّتها األرُض ِلَصوت  اتِئب  إىل هلل و فأتكّلم إمسعي اي مساءَ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

دّ  وخمّلصي واقْمَبلْ اي إهلي  إيّل بناظرَِك الّرحيم صغِ أ ُِ .اً اعرتايف احلار    

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

نعِتَك كلله ، ت. لكن تَمَرأ ْف على صُ أخطأوحدي إليَك  ُت أكثَر من مجيِع النّاسأخطألقد 
.أيّها املخّلص  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

.قليعمجال حّبِة اللّذات، فأفسْدُت محَة آالمي ابلنّمَهضاِت الُ رُت قبالقد صوّ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

.ا مددََتا لبطرسلكن امدد يَدَك إيّل كم .ن، لقد مشلْتين َمهاِوُل األسواءأيّها الّرّب املتحنِّ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ ما  .خلِّصأيّها امل ُُ ثوَب ُسدي، ودّنْس .رِة واملثالحبَسِب الّصو إّنين قد وس ْخ  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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.ابلُكلِّي ة لقد سو دُت مجاَل نفسي بَِلذ اِت األهواء، وصيم ْرُت مجيَع عقلي تراابً   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ اآلَن ُحل يت األوىل ُُ طرحياً عارايً ومن ث   ،دًءااّليت نَسَجها يَل اخلالُق بَ  لقد مز ق . حصل  

   ا  هلل ابرمح ينإبرمح ين

ُُ َطْمرًا ُُمَز قًا اّلذي نسَ  .ها أان َخِجل  خاز  و  ،َجْتُه يَل احلّيُة مبَشوَرَِتالقد َتَسْربل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ِِِكفاْصفَ  ،أان أيضاً دموَع الزّانيةو إّنين أُقرُِّب لَك  .أيّها املَخّلُص الّرؤوف   .ْح عيّن مبرا

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

. ُعرايانً ولذلَك ِصرُت خازايً  ،ين قد نظرُت إىل مَجاِل الغرَسة واخَندَع قليب هباإنّ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َلَدين على ظَ  َُ .وأطالوا امثَهم عليّ  هري رؤساُء األسواِء كافةً لقد   

 اجملُد لآلِب واالعِن والّروِح القدس

  ن والروح القدس.الواحد يف ثالثة أقانيم اآلب واإلب أسبحك اي إله الكل

.آمني .اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل دهِر الّداهرين  

 للسيدة:
. خالِصنايفدائماً  يوحَدِك، ابتهل الكلية السبحأيّتها البتوُل والدُة اإلله الطّاهرُة   
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  األوديـة الثّـالثـة

:برمساإل  
.زعزِعةتغرِي املالَك على صخرِة وصاايَك شّدْد كنيستَ  .أيّها املسيح  

   ا  هلل ابرمح ينإبرمح ين

.دءاً انراً من َلُدن الّرّب، وأحرَق أرَض الّسدومينيإن  الّرب  أمطَر ب !اي نفسُ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

.ذاك، وإىل سيغور اسبقي فاخُلصي مثَل لوطَ  اي نفُس! اجني إىل ابجبل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

.يِب اإلهليّري من إفساِد اللهمن سعرِي سدوم، وفمُ اهريب اي نفُس! اهريب من احلريق،   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

.ملسيُح املخّلصُت أكثَر من الكّل. فال تُغِفْل عيّن، أيها اأخطأ ،مبفرديأان  ُت إليكَ أخطأ  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َُ هو الرّاعي الّصاحل، فاطلْبين  .لُإذا ما ملَ  أان اخلروف، وال تُعِرْض عيّن أن  

برمح ينإبرمح ين  ا  هلل ا  

َُ هو ُابلي، وبَك اي خمّلصي أتَب ر َُ هو يسوُع احلُلو، أن .أن  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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رْك يل  ُت إليَك مبا يفوُق القياس. لكْن أغِض واتأخطألَك أعرتُف:  .أيها املخّلص
.كمتحّنن  

 اجملُد لآلِب واالعِن والّروِح القدس

.ض اللِة والت جاِرِب واملَِحنحد، خلِّْصنا مَن الواالاإلله أيّها الثّالوُث   

.آمني .اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل دهِر الّداهرين  

 للسيدة:
َة الر بّ  .اإلله افرحي أيّتها البطُن القاِبلُ  . حياتِناافرحي اي أُم   .افرحي اي ُسد   

 

ألوديـة الـراعاـةا  

:برمـساإل  
: إيّنِ . فقالوتظهر للناس ُتوَلَد من البتول َك ُمزِمع  أنوأن  فجزع، مِسَع النيّب بُقدوِمَك  .اي ربّ 

ُُ مَساَعَك ف . اجملُد لُقْدرِتَك اي ربّ جمسع ُُ ! زع  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ  .ُبلِتك أعماِلك، وال تُعِرْض عمنال تَغِفْل عن  .الداّيُن العادُل احملّب البشر أيّها وإْن كن
، لَك الّسلطاُن سان. لكْن مبا أن َك رّب الكلِّ كلنسان  مبا يَتجاوُز ُكل  إن  ُت وحديأخطِ أقد 

.أن تَغِفَر اخلطااي  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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ِي. العمُر ينصرُم، عدّ اي نفُس! إّن االنقضاَء قد دان، والّرحيَل قد قَمُرَب، وملَ َتتّمي وملَ تست
ُن قريب  على األبواب. زماُن احلياِة ََيري كاملناِم والز  فاهنضي ر، فلماذا نضطرُب ه. الداي 
 ابطال؟

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

زاِء انظَرْيِك وُسّحي اي نفُس! انتبهِي وتَصف حِي أفعاَلِك اّلىت صدَرْت ِمنِك وَأحِضريها إب
.يَقَطراِت َعََباِتِك، وقويل أفكاَرِك وأفعاَلِك للمسيح مبجاهرة ، فتتزكَ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ابلفكر ، خمطًاً ْمُتها أانَرداَءة  إال  واُرتَ ر يف العامِل خطيًة  وال فعل  وال ملَ يصِ  .أيّها املخلِّص
مبا ملَ يفعلُه آخُر قّط. ،والعملوالعزِم  معو والوالنّمّيِة  والقولِ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

، ُُ ُُ أان الشقي   من ههنا قد أُِدن ُد أكثرَ  من ِقَبِل ممريي اّلذي من ههنا قد ُشِجب َُ  ال يُو
 وجّنين وَخلِّْصين أان لي  ي والعاملُ الكّل، أشِفْق عفيما أيّها الداّيُن والفاد .عنفاً منُه يف العامل

 املنكود حظه.

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

 الّصعوِد الَعملّي عظ ُم يف رؤساِء اآلابِء هي رمز  عنِ لّسل َم اّلىت رآها قدُيًا املإّن ا اي نفُس 
ُِ إذاً أن تسواالرتقاِء العلم . فتجد ديايريي ابلعمِل والعلِم والثّاور تسّي. فلن ِشًْ  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

،  كل    ماكراً سرتقاً م لاج، وتكب د قر  الّليتيحبَمَر حرِّ الّنهاِر َنظَراً لإلاإّن رئيَس اآلابِء ص يوم 
.جماهداً خاِدماً ليّتِخَذ املرأََتني خاِدماً ابلّرِعاية  
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  ا  هلل ابرمح ينإبرمح ين 

ا كثريُة  اي نفُس! اعلمي أّن املرأََتني مها العمُل والعلُم ابلثّاوراي. ام ا لي ا فهي العمُل مبا أهن 
ا ُزيلُة الت عب، ألن بغرِي أتع ا العلُم مبا أهن  اب  ال يتقو ُم ال علم  وال االوالد، وأم ا راحيُل فلهن 

.عمل  

القُدس اجملد لآلِب واالعِن والّروحِ   

َتزِج، وأّن الالهوَت أتكل ُم يف الهوتَك أّنَك يف ابجوهِر غرُي ُمنقِسم، ويف األشخاِص غرُي ُم
 بِه يف العالءِ  عظيِم املسب حَك ابلّتهليِل الحَد الثّالوثي  متساو  ابمللك والعرش، وأهِتُف حنوَ واال

.بتثليث  

.آمني .اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل دهِر الّداهرين  

يدة:للس  
ُِ يف  ُِ عذراُء ولبث بيعة، ُد ُد َد انموَس الطّ فاملولو  .األمرْيِن معاً بتوالً ابلطّبيعةولدِت وأن

.ألن ُه يفعُل ما يشاء ألن حيُث يشاُء اإللُه يُغَلُب ِنظاُم الطبيعة .واحلشا َوَلَد بغرِي نفاس  

 

  األودية اخلامسة

:برمساإل  
أن  وعّلمين اي خملِّص فأنِرين وأرِشْدين إىل أوامرك ،حملّب البشرا أيّها امَن الّليِل أَّدجلُ مارِعً 

. أصنَع ِإرادَتك  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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لكن مبا  .بااًب حالًكماحَصَل يل ظالًما ومألّن ليَل اخلطيًِة  قد أُزُت ُعمري دائماً يف الّليلل
.أّنَك املخلِّص، أظِهرين للّنهاِر ابًنا  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ أان الشقي   ُُ رْأايً متجاوزًا وخمالًفا للنامللقد ماَهي وِس ِمد  اإللِه العلّي، رؤوبني، فصنع
ُُ َمضجعي كما دّنَس ذاك مضجَع أبيه .ودّنس  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ مثأخطأُت إليَك ث  أخطألَك اعرتف: قد  .أيّها املسيُح امللك رَة الّطهارِة والعف ِة  ُت إذ بع
.ا فعَل قدُياً بيوسَف إخوتُهُ كم  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ اي نفسُ للُعبودي ِة رمسًا لوُدِفَع ذاَك احللو  إخوَُتا ُ منعَ يالّنفُس البار ُة ب ُِ  لّرب. فأن بُع
 جبملِتِك لشرورِك.

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

فيف، وال تصريي فاُرًة قِل العأيّمُتها الّنفُس الّشقّيُة املرذولة، مارِعي يوسَف الصّديَق ذا الع
.ابلَوثَباِت البهيمّيِة متجاوزًة الّشريعَة دائًما  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

 َرمسًا لدفِنَك وإن كان يوسُف قد سكَن ابُجب  وقًتا ما إال  أنُّه صارَ  .أيّها الّسّيُد والّرب
 وانبعاثك. فأان إًذا، أي  شيء  أُقدُِّم لَك نظرَي ذلك؟

لآلِب واالعِن والرُّوِح القُدس اجملدُ   
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د َُ اآلُب واالواأيّها الثّالوُث اإللُه ال إاّيَك ُُنجِّ  بُن والّروحُ حد: قدوس  قدوس  قدوس  أن
.املسجوُد لُه سرمداً  القُدس، ابجوهُر البسيُط الفردُ   

.آمني .اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل دهِر الّداهرين  

 للسيدة:
َُُل هلاّم البتوُل اّلىتأيّمُتها األ نيت اإللُه البارئ الدهوَر منِك لِبَس عج .الغري املفضومة  ال َر

.وأحتَد بذاتِه طبيعَة البشر  

 

  ودية السادسةاأل

:برمسإلا  
ُُ من كلِّ قليب إىل اإللِه الرؤوف، فاستجاَب يل من ابجحيِم الّسف لى، وأصعَد من صرخ

.الفساِد حيا ي  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

  هبتاِف القلب: اللهم  مَن العمقِ  ة  دموَع عييّن والّزَفراِت اليتلك أقرُِّب بنقاو  .صأيّها املخلِّ 
.ُت إليَك فاغِفْر يلأْ خطأ  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ عن ربِِّك مثَل د اويُة االرض، اصرخي من فلًَال  تبتلَعِك ه .ااثن وابريوماي نفُس! قد ُنح
.ارِث يل ابجحيم السفلي،  

  ابرمح ينإبرمح ين  ا  هلل
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ُِ أفراَم وصرِت مثَل عجلة  شاردة. فَسلِّ   وهق،غزال من المي عمَرِك كالاي نفُس! قد شاهب
.جمنح ًة ابلعمِل والعقِل والثاوراي  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َرها، فاللنا كيَف يقتدُر هللُ أن يُبيَِّض السِّ  تثبُِّاي نفُس! إن  يَد موسى   ريَة املنَبصَة وُيَطهِّ
ُِ ت .يَأسي من ذاِتِك ولو اْنَبص  

 اجملُد لآلب واالعن والّروح القُدس

َقّسم  مُ تجّزىء ، يقول: إنين اثلوث  بسيط  غرُي م ياالبَن والّروَح القدَس اإلهلإّن اآلَب و 
.لطّبيعةاب واَحد  متحد  و  ابألشخاص  

.آمني .اآلن وكل أواٍن وإىل دهِر الداهرين  

 للسيدة:
 ُكلِّ تضر عي إليه لنتزكىحشاِك وَلَد لنا إهلًا متصورًا مثَلنا. فبما أن ُه خالُق ال إنّ  .اي والدَة اإلله

.بشفاعتكِ   
  ا برب إبرحم )ثالاثً(

 اجملُد لآلب واالعن والّروح القُدس

.آمني .اآلن وكل أواٍن وإىل دهِر الداهرين  

:ابللحن السادس - القنداق  
تيدة أن قد قرب اإلنقضاء و أنُ عألية حال ترقدين ف .اي نفسي اي نفسي أهنضي

واملاىلء ل مكان ف عليك املسيح اإلله احلامر يف كأفاستيقظي إذاً لكي يرت  .تنزعجي
.الكل  



 17 

ودية الساعاةاأل  

  :برمساإل

 إىل ِلْمنا وال صنْعنا كما أمرتَنا، لكن ال ُتسْ  ان وأمثنا وظَلْمنا أمامَك وما حِفظنامأخطأقد 
.اي إلَه آابئنا نقضاءاإل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ يف اخلطمااي وأمفأخطأقد  ُُ وصيتَك، ألّنين متاَدي ُُ وخالف ُ إىل قروحي  ُت وأذنب
ين .اي اله أابئنا ،كلوًمما. لكن مبا أّنَك ُمتحنِّن  اِر  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

نيت. ومبا أّنَك  اآلن لدينو لك أعرتُف خبفااي قليب. فانظْر ملذل يت وشاهْد حزين واصغَ  !اي داّيين
ين، اي إلَه آابئِنا .ُمتحنِّن  اِر  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َد ُملكًة ليُناَدى بهِ  اي نفُس! إّن شاولَ   َملًكا عليها خلواً ِمن مل ا أماَع وقًتا ما ِرَي أبيِه، ُو
لي شهواِتِك البهيمّيَة على ُملِك ا أن تشعري  ملسيح من دونِ تَمَقّصد. لكن انظُري لًَال  تُفضِّ

.بذلك  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

طُعَن حبربِة عًفا إذ ُرشَق بسهِم الِفسق و مض أَ خطأاي نفُس! إّن داوَد أاب اإلله، وإن كان 
ُِ مريضة  مبا هو أثقُل األفعال بَوثَبات ني ِتك .ُريرِة الفتك .لكن أن  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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ُِ مزَج الّزان ابلقتل وللحنِي أومَح ال إّن داوَد وقًتا ما أقرَن إبمثِه إمثًا إذ ّتوبَة مضاعفة. لكْن أن
 ُِ .من ذلك ومل تتويب إىل هلل شر  أاي نفُس صنع  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ِه العمَل اّلذي عِملُه إّن داوَد وقًتا ما انتصَب كعمود  وكتَب تسبيًحا كفي صورة  ليوبَِّخ ب
ِْين َُ إلُه الكلِّ فَطهِّْرين ،تُ أخطأ  أليّن إليَك وحَدكَ هاتًفما: ار .أن  

 اجملُد لآلب واالعن والّروح القُدس

بجوهر، اإللُه الثّالوُث أيّها الثّالوُث البسيُط غرُي املنقسم، الوحدانّيُة القّدوسُة املتساويُة ا
هو  لَه الكلِّ اّلذيفسّبحي اي نفُس ، وجّمدي إ .حد  وثالثةواَكنور  وأنوار  وقدوس    املسب حُ 

.اتاءحياة  وحي   

.آمني .اآلن وكل أواٍن وإىل دهِر الداهرين  

 للسيدة:
 غرَي املنقسم ابًنا ونسجُد لِك، ألّنِك َولدِت أحَد الثّالوثِ  نسبُِّحِك ونبارُككِ  .اي والدَة اإلله

ُِ لنا الّسماواّيِت حنن األرميني .وإهلًا، ففتح  
 

  ودية الثامنةاأل

:برمساإل  
ات وترتعُب منُه كلِّ نسمة  سبِّحوا وابركوا اّلذي متّجُده أُناُد الّسمو   معَ  أيّمُتها اخلليقة

. الشاروبيم والسارافيم وارفعوُه إىل مجيِع األدهار  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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ين. أهِنْض عقلي إىل الّرُِعة واقبلين اتُت فاأخطأقد  .أيّها املخّلص  ئًبا وترأ ْف علي  ِر
ين وخلصينأطخأإليَك وحَدَك  :صارًخا ُُ فاِر .ُت وأمث  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

حصَل متسامياً عِن إّن إيليا الرّاكَب على املركبِة اعتلى فوَق مركبِة الفضائِل وقًتا ما، ف
.ارتقاَءه اي نفسُ  األرمّيات. فتصو ري إًذا  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ اي نفُس  .َن الّربِّ نعمًة ُمضاعفةا اقتبل وقتًما ما ِوشاَح إيليا أخَذ ممل   إّن اليشعَ  مل فأن
إسرافك.هذِه النِّعمِة بسبِب  تسامهي   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ اي  .عيشقد وقف ههنا وهنا من ِوشاِح إيليا بواسطِة أل إّن ُرَي األردن وقًتا ما    فأن
إسرافك.هذِه الّنعمِة بسبِب  نفُس مل تسامهي  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ اي ن ُِ الّصّديَق بعزم  صاحل. وأن ُِ غريًبا وال ففُس! إّن الصومانّيَة وقتاً ما أماف ما آوي
.عابَر سبيل. فلذلَك سُتطَرحنَي خارَِج اخلدِر انئحة  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ ُي اطرحي حمبم َتُه للفّضِة ف ،زي بعزِمِه الّدنِس كل  حنيحأيّمُتها النفُس الّشقّية! لقد مارع
َُهن م إبقالِعِك عن شرورِكولو  .يف الّشيخوخة، واهريب من انِر   

 اجملُد لآلب واالعن والّروح القُدس
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ستقيُم الصاحل، اي والَد أيّهااآلُب االزيّل واالبُن املساوى لُه يف عدم االبتداء، والّروُح املعّزي امل
ين حدواُث ال، أيّها الثّالو ّي اخلالقاإلله الكلمة، اي كلمَة اآلِب األزيل، أيّها الّروُح احل .اِر  

. آمني .اآلّن وكلَّ أواٍن وإىل دهِر الّداِهرين   

 للسيدة:
ُْ يف أحشاِئِك ابطناً كِمْن إّن ِبرفريَة عم انوئيل العقلّيَة اّلىت هي الَبَشرُة ُنس .أيّمُتها الطّاهرة َج

.نكّرُمكِ ِصبغِة ُحّلة  ملوكّية. فلذلَك، مبا أّنِك والدُة اإلله ابحلقيقِة   

 

  ألودية التاساةا

:برمساإل  
ل، ألّن ِوالدَة  ألّن احلَبَل بغري زرع  وال فساد من أمّ  غرِي عارفمة   إّن الوالدَة ال تُفس ر ِخَبَة ُر

مبا أّنِك أمٌّ عروُس  لِه قمد ُد دِت الطّبائع. فلذلك إبُيان  مستقيم تعظُِّمِك كّل األُيالاإل
. هلل  

ابرمح ينإبرمح ين  ا  هلل   

والعمَر قد أُميُ  ّن العقَل قد جتر ح وابجسَم قد مين والّروَح قد اعتّل والّنطَق قد َمُعفإ
لقامي ليستفحَص فماذا تصنعنَي أيّمُتها النفُس الّشقّيُة إذا ما ُاَء ا .بوابوالنجاَز على األ

 امورِك؟

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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اب  قانوين يَؤرُِّخ من موسى ومنُه كّل كتطوق به املنتكويَن العامِل  اي نفُس! قد أوردت لكِ 
ُِ الثاننَي إذ فلم تشاهبي األّولنَي منهم، لكنِك م ،لِك مجيَع املقِسطنَي والظّاملني ارع

.ِت إىل هللأخطأ  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ا، وكّل  ياُء قد كّلو َف واإلجنيُل قد بَطل، وكّل كتاب  قد أمُِهَل منِك، واألنبعالناموُس قد مَ 
ُد طبيب  َيش الم  ِصّديق، وكلوُمِك قد تكاثرتك َُ .فيكِ اي نفُس، حيُث ال يُو  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

من  فغاري إًذا ديِد لتقوَدِك للّتخّشع.اي نفُس! قد أحضرُت لِك ُنوذُاِت الكتاِب ابج
.الّطهارِة والوقاراِم و الّصّديقني، واُنحي عِن اخلطأة، واستعطفي املسيَح ابلّصلواِت واألصو   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ألن ها قد فُتَح ابُب  املسيُح أتن َس ودعا الّلصوَص والز واين إىل الّتوبة. فتويب اي نفُس!
لك، وسيتقد ُم فيخِطُفُه الفرّيسيوَن والعشاروَن والّزانُة إذا عادوا ر 

ُ
.اُعنيامل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ابختيارِه خلًوا من خطيًة،   ابلَبَشرة، وأكمَل كل  املختص اِت ابلطبيعةِ املسيُح أتن َس وماثلين
.ُمظِهًرا لِك اي نفُس مثاَل وصورَة تنازلهِ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

شر َف مسعاَن املسيُح خّلَص اجملوس، واستدعى الّرعاَة، وأومَح حمِفَل األطفال شهداَء، و 
وال يف سريَِتم. لكن ،  َن مل تغاري منهم اي نفُس، ال يف أفعاهِلمالّشيَخ والعجوَز األرملَة، اّلذي

 ُِ .ويح  لِك إذا حوكم  
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 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َع البشرّي. فال تسرتخي بإّن الّرب  إذ صاَم يف القفِر أربعنَي يوًما ُاَع أخريًا ُمظهًرا بذلَك الطّ 
.عنِك ابلكّلّية والّصوِم فيندفعَ  وإن غاَر عليِك العدّو، بل صاِدميِه ابلّصالةِ  اي نفسُ   

 اجملُد لآلب واالعن والّروح القُدس

وواحداً حبسب  للروح اإلهلي اثلواثً غري منفصل ونسجد إبُيان   ونعلِّ اإلبنلنمجد اآلب 
.ومنري األقطار وحياءات حمييابجوهر مبا أنه نور  وأنوار وحياة    

.آمني .اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل دهِر الّداهرين  

 للسيدة:
تأيُد وبِك تظفُر، احفِظي مدينَتِك، ألهّنا بِك مالكة  إبُيان، وبِك ت .اي والدَة اإلله الطّاهرة

ها، وتصوُن اخلامعنَي هل .اوبِك تدحُض كل  حمنة  وَتسيب احملاربنَي إاي   

تشفَّْع فيناأندبراوس  ا قّديَس  هلِل   

هاًل من أُِلنا حنن اي راعي كريُ! ال تكف  مبت اي إندراوُس املوق ر، واألُب املثّلُث الِغبطة.
نا مكرمون إبُيان نّ املادحنَي إاّيك، لكي ننجَو من كلِّ ُسخط  وفساد، وخنُلَص من املآِث، مبا أ

.تذكاَرك  
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 الثالاثء 
ألودية األوىلا  

:سادسابللحن ال -برمساإل  

. قد متّجدابجملد ، ألنّه إلُه أيب فأرفُعهُ ُمعيًنا وساتًرا صاَر يل للخالص. هذا هو إهلي فأجّمُده،   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ قْتلَة قاينَي ابجائَرَة بعزمي، وِصرُت قاتاًل بضمرِي نفس ُُ ابجسد، لقد أكمْل ي إذ أحَيي
.وجتّندُت عليها أبفعايل اخلبيثة  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

وال أفعااًل إهلّيًة الئقًة  َك قط قرابني مقبولة،هابيل، ومل أُقدِّْم لعدل إّنين مل ُأشابه  اي يسوع.
.ابهلل، وال محّيًة طاهرة، وال سريًة غرَي مذمومة  

  إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ًة ومحيًة ُمقوتًة مًعا لبارىِء الكلِّ أفعااًل دنسوحنن أيضاً أيتها الّنفُس الّشقية! إنّنا قّدْمنا 
.ُقضَي علينا أيضاً فلذلك  ،سريًة غرَي صاحلة  َكِمثِل قاينيو   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َُ يف  َبَشر  .الفاخوري أيها  ِعظاًما وَنَسَمَة حياة. لكنًة و لقد ُبْلَتين مَن الّطنِي حيوااًن وومع
.اي خالقي وُمنِقذي وحاكمي، اقبْلين اتئًبا  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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سمي اليت خَزنَمْتها يل لوِم نفسي ُولَك أعرتُف خبطاايي اليت اُرتْمُتها وِبكُ  .أيّها املخّلص
.ابِطناً األفكاُر القاتلُة بطريقة  ُلصوِصّية  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ قد  .خلِّصأيها امل ّنَك تضُرُب حبنوّ  ُت، إالّ أيّن أعرُف أّنَك حمُِبٌّ للبشر، ألأخطأوإْن كن
.اطرَي أان الشوترتأف حبرارة. تنظُرين ابكًيا فتُباِدُر إيل  كأب  داعياً إاي  

 اجملُد لآلِب واالعِن والّروِح القدس

 اخلطيًة الثقيل، وامَنْحين ُغل  املسجوُد له يف وحدانّية، إرَفْع عيّن  أيّها الثّالوُث الفائُق ابجوهر
.َعََباِت خشوع   مبا أن َك ُمتَحنِّن     

.آمني .اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل دهِر الّداهرين  

 للسيدة:
اَء وشفيعَة اّلذين ُيدحوَنِك! إر اي والدَة اإل ومبا أّنِك  ،ِة الثّقيلفعي عيّن ُغل  اخلطيًله ُر

.سّيدة  طاِهرة اقبليين اتئباً   
 

 األوديـة الثّـانيـة

:برمـسإلا  
. املسيَح الذي َقِدَم اببجَسِد مَن البتول إمسعي اي مساُء فأتكّلم وُأسبِّح  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

 ُْ ِة من هللم ْدًءابَس ابجلدي َة ملّا عر ْتين بَ يل وأان أيًضا املال إن  اخلطيًَة خاط .َن احلّلِة املنسُو  
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 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ ِسرابَل اخلِزِي كورِق الّتينِة توبيًخا ألهوائي ذات الّسل .طِة الّذاتّيةلقد توّشْح  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ ذا ي  دِم احلياِة األهوائِي   نب  جبراي بثوب  ُمبق ع  وخُمض  لقد زي ن
ُ
َة بقباحة   ِحّبةِة وامل .الّلذ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ حتُ و  . العدوّ قِر األهواِء والفساِد اهليويل. وِمن َث  َيضغُط علي  لقد سقط  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ العيشَة اهليولّيَة الواد َة الِقنية، .خلِّصأيّها امل ُُ اآلَن على عَ  إن ين فض ل َدِم الِقنية، فحصل
.َموثوقاً ابلفعِل الثّقيل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َتنوِِّع األشكال، فحصَ 
ُ
ُُ صنَم الَبَشرِة بِسرابِل األفكار، امل ُُ َمشجوابً ُمداانً لقد زي ن .ل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

، ُمهمِ  ّيِة فقط ابهتمام  ُُ جَبماِل الزّينِة اخلاُر املرسومة من هلل. لّداخلّيةَ الً الّصورَة القد اعتَني  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

وقًتا ما الضائع دِّرهِم لقد َسو دُت ُحسَن الّصورِة القدُيِة ابألهواء. فاطلُْبين، اي خُملِّص، كال
.لتجَدين  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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أيضاً   موعي أانفاقبْل د. تُ أخطأُت مبفردي. وحدي إليَك أطخأأهِتُف حنَوَك كالزّانية: قد 
.كطيب  اي خُملِّص  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

خلُِّص اغفْر يل، ألنّه مل ََيط
ُ
ْأ إليَك أحد  من ُذرِّي ِة آدَم  أهِتُف إليَك كالعش ار: اغفْر يل أيّها امل

أان. ُت إليكأخطأكما   

 اجملُد لآلِب واالعِن والّروِح القدس

ثة أقانيم اآلب واإلبن والروح القدس. أسبحك اي إله الكل الواحد يف ثال  

.آمني .اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل دهِر الّداهرين  

 للسيدة:
. خالِصنايفدائماً  يوحَدِك، ابتهل الكلية السبحأيّتها البتوُل والدُة اإلله الطّاهرُة   

 

 األودية الثالثة

  :برمـساإل
ُْ قليب امل اي رب! . )يعاد(س  وربٌّ َُ وحَدَك ُقدو تزعزع على صخرة وصاايك. ألنَك أنثبِّ  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

 قليب قبَل النِّهاية: قد لقد امتلكُتَك ينبوًعا للحياة، اي مبيَد املوت! فأهتُف حنَوَك من صميمِ 
.ُت فاغِفْر يل وخلِّْصينأخطأ  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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َُ أخطأُت إليَك اي رّب، أخطأقد  بشِر إالّ جتاوزتُه ُد خاطىء  مَن الُت، فاغِفْر يل ألن ُه ال يُو
.أان هبَفوا ي  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

وورثُ ما  كانوا يف عهد نوح  والشطارة الذينأيها املخلص إنين قد شاهبُ ذوي البذخ 
 ُقضي عليهم بطوفان الغرق.

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ حاَم الض اِرَب أب عًة إىل الوراء ريِبكِ ه، ومل تسرُتي خَمازي قياي نفُس! لقد شاهب ُِ .را  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

 من هليِب كلِّ اي نفُس! اهريِب مثل لوط من حريِق اخلطيًة. فّري من سدوَم وعمورة. أهريبِ 
.شهوة  هبيمية  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َُ ممع مالئكِتَك لتويَف ك مين مىت ًُ ين يما رّب! إليَك أهِتُف: اِر  ل  أحد  استحقاقَ اِر
.أعمالِه  

 اجملُد لآلِب واالعِن والرُّوِح القُدس

حُة يف ثالثِة أقانيم! البسيُط غرُي املخلوق، الطّبيعُة اّلىت ال َبدء هلا، املسب   ثالوثأيّها ال
ديَن إبُيان  لِعز ِتك ُِ .خلِّْصنا حنن الّسا  

.آمني .اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل دهِر الّداهرين  
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 للسيدة:
، االبَن املولوَد من اآلِب ب .اي والدَة اإلله ل  ال زمان، اي من ولدِت يف زمن  ِخلواً من رَُ

ُِ بتوالً وُمرِمعة، فيا له من َعَجب  مستغَرب   !ولِبث  

 

وديـة الـراعاـةاأل  

:برمـساإل  
 للناس، فَجزَِع هاتًِفا: إيّنِ  وتظهر َك ُمزِمع  أن تُوَلَد من البتولمِسَع النيّب بُقدوِمَك وأن   .اي ربّ 

. اجملُد لُقْدرِتَك اي ربّ  ُُ ُُ مَساَعَك ففزع ! مسع  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

مالً مع علم  وتصريي اي نفُس! اسهري وأَرمي هلَل مثَل العظيِم يف رؤساِء االابِء، لتمتلكي ع
 ًُرا ِإليها، وتصريي اتعقاًل انظراً اىل هلل. وتَبُلغي ابلثّاوراي اىل الّسحابِة اّلىت ال يُْدَخلُ 

.خطريًا  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َُ لِك ُسل ًما ِسرِّيًّة اي نفُس! إن  العظيَم يف رؤساِء اآلابِء وَلَد رؤساَء اآلابِء االثيَن عشر ف ثب 
، واملساِلَك كمَ  .صاعدللّصعوِد العملي واِمًعا حبكمة  كّلي ة  األوالَد ِمثَل َمراق   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ بُكوريَّة ابجماِل األول ِمن أِت عيسو املمقوِت، فاير غ لقد !اي نفسُ  ِك، ضابِط عقبلابع
ُِ ِمَن البَمرَك ُِ اي شقّيةُ وسقّط ة والعمل. فلذلَك اآلن ملعرفابمن ُهتني:  ِة األبوية، وُعرِقل

.تويب  
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 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُمتَدنِّساً  دخ دائماً اًّ ابلبستحر عيسو ُدعَي آدوم ألُِل افراِط ُمارسِتِه الّشبق، ألن ُه كان م
ُِحب ِة اخلطيًة

َي آدوم اّلذي أتويُلُه حرارُة الّنفِس امل .ابللذ ات. فُسمِّ  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

زبلة، فَلْم تَغا
َ
ُِ أبن  أيوَب تزَك ى ُالساً على امل ُِ ياي نفُس! قد مسع ولته، وال مَلْك ري ُر

ُِ عادمَة  ر بِتهالثّباِت يف كل ما عَرفِتِه وعِلمْ ثَباَت نّيِته، لكّنِك حصل .ِتِه ُو  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ظيَم الشهرَي بَكثرِة زبلة، والعاآلَن عاراًي ُمقر ًحا على امل إّن اّلذي كان ِبدًءا على الكرسي صارَ 
.لْؤلؤا ا والُقروحَ زبلَة بالطً وفاِقَد األوالد، إذ احتسَب امل األواِلد حصَل بغتًة عاِدَم املنزِلِ   

 اجملد لآلِب واالعِن والّروِح القُدس

َتزِج، وأّن الالهوَت أتكل ُم يف الهوتَك أّنَك يف ابجوهِر غرُي ُمنقِسم، ويف األشخاِص غرُي ُم
 عظيِم املسب ِح بِه يف العالءِ حَد الثّالوثي  متساو  ابمللك والعرش، وأهِتُف حنَوَك ابلّتهليِل الواال

.بتثليث  

.آمني .أواٍن وإىل دهِر الّداهرين اآلَن وكلَّ   

 للسيدة:
ُِ يف األمرْيِن معاً بتوالً ابلطّبيعة، فاملولو  ُِ عذراُء ولبث ُد ُد َد انموَس الطّبيعة، ولدِت وأن

.ألن ُه يفعُل ما يشاء واحلشا َوَلَد بغرِي نفاس، ألن حيُث يشاُء اإللُه يُغَلُب ِنظاُم الطبيعة  
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 األودية اخلامسة

:سبرماإل  
أن  ك وعّلمين اي خملِّصفأنِرين وأرِشْدين إىل أوامر  .ّب البشرا، أيّها احملمَن الّليِل أَّدجلُ مارِعً 

. أصنَع ِإرادَتك  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ا قدُيًا يف مياه النّ  ًُ ُِ بسَفِط موسى أنُّه كاَن ُمتموِّ ِه َكفي سريرِِه اي نفُس! قد مسع ُِ هِر واموا
.ر ةالرّْأِي الفرعوين امل ن مكيدةِ هاراًب مِ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ وقًتا ما أّن الَقواِبَل كن  يَقتلنَ  كل  طفل  ذكر  قبَل البلوِغ   أيّمُتها النفُس الّشقي ة! إذ قد مسع
ُِ ارَمعِي احِلكمَة ِمثَل موسى العظيم .أي عمِل الِعف ة، فأن  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ قاتِلَة العقِل املصري كما فعلَ أيّمُتها النفُس الّشق  موسى العظيم. فأخَبيين ي ة! إّنِك ما مرب
.كيَف تَقطُننَي ابلّتوبِة قَمْفَر األهواء  ، إًذا  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

صلي على ُمعايَنِة ظُهوِر وشاهِبي سريتَُه لتح ى املعظَّم قطَن الَباري. فهلّم  اي نفُس إّن موس
 اإللِه يف الَعوسجة.

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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ُْ البحراي نفُس! ما ، لكي يليِب اإلهلمج مدِت العمق رمسًا للصّ و  ثلي عصا موسى اّلىت فَلق
لي الَعظائم ُِ أيضاً أن ُتكمِّ .تستطيعي بِه أن  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

هلِل سريًة  ما ِمثَلكِ اي نفُس! هروُن قد م هلِل انرًا بال عيب  وال غّش. لكن حفين وفنحاَس قد  
 غريبًة دنسة .

 اجملُد لآلِب واالعِن والرُّوِح القُدس

د َُ اآلُب واالواأيّها الثّالوُث اإللُه ال إاّيَك ُُنجِّ  بُن والّروحُ حد: قدوس  قدوس  قدوس  أن
.املسجوُد لُه سرمداً  القُدس، ابجوهُر البسيُط الفردُ   

.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  

لسيدة:ل  
َُُل هلاأيّمُتها األ نيت اإللُه البارئ الدهوَر منِك لِبَس عج .الغري املفضومة ّم البتوُل اّلىت ال َر

.وأحتَد بذاتِه طبيعَة البشر  
 

ودية السادسةألا  

:برمسإلا  
ُُ من كلِّ قليب إىل اإللِه الرؤوف، فاستجاَب يل من ابجحيِم الّسف لى، وأصعَد من صرخ

. الفساِد حيا ي  

برمح ين  ا  هلل ابرمح ينإ  
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ُْ علّي وغمَرْتين بغتًة كما ُر  .أيّها املخلِّص ى يف البحِر األِِر إن  أمواَج زاّل ي قد تراكم
ذوي الثالث ُنائب. للمصريني و   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ العزَم العدمَي الّشكِر كمثِل اسرائيَل قدُياً. ألن كِ  ُِ هنَم بعدِم متييز  فّضل اي نفُس! قد حَوي
ي.األهواِء احملب  اللذ َة على املنِّ اإلهل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ آابَر الّتصّوراِت الكنعانية على ينبوِع الّصخ رِة اّلىت منها هنُر احلكمِة  اي نفُس! لقد فض ل
.ككْأس  َيسُكُب جماري الّتكّلِم يف الالهوت  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ ا الطّعاِم الس ماوي كمثِل  للحوَم اخلنزيريَّة والقدوَر والطّعاَم املصري  علىاي نفُس! لقد فضّل
.ذاَك الش عِب غري الش كوِر يف الَقفِر قدُيًا  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

مسًا بذلَك صّوَر راو إّن موسى خدَمَك ُمذ مرَب الّصخرَة ابلعصا سبَق  .أيّها املخلِّص
.كافًة مشروَب احلياة  منهُ ُنَبَك احمليي اّلذي نغرِتُف   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ي أرَض املرياِث اُي ا هي كمثِل يشوَع بِن نون، ُُسِّ ِب  اي نفُس! فتِّشي و واْقُطين فيها مبوُِ
.الش ريعِة احلسنة  

 اجملُد لآلب واالعن والّروح القُدس
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م  َقسّ تجّزىء ، مُ غرُي م يقول: إنين اثلوث  بسيط   ياالبَن والّروَح القدَس اإلهلإّن اآلَب و 
.لطّبيعةاب واَحد  متحد  و ألشخاص اب  

.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  

 للسيدة:
 ُكلِّ تضر عي إليه لنتزكىاي والدَة اإلله! إّن حشاِك وَلَد لنا إهلًا متصورًا مثَلنا. فبما أن ُه خالُق ال

.بشفاعتكِ   

  ا برب إبرحم )ثالاثً(

لآلب واالعن والّروح القُدساجملُد   

.آمني .اآلن وكل أواٍن وإىل دهِر الداهرين  

:ابللحن السادس - القنداق  
تيدة أن ألية حال ترقدين فقد قرب اإلنقضاء و أنُ ع .اي نفسي اي نفسي أهنضي

واملاىلء ل مكان ف عليك املسيح اإلله احلامر يف كأفاستيقظي إذاً لكي يرت  .تنزعجي
.الكل  

 

الساعاةودية األ  

:برمساإل  
 إىل ِلْمنا وال صنْعنا كما أمرتَنا، لكن ال ُتسْ  ان وأمثنا وظَلْمنا أمامَك وما حِفظنامأخطأقد 
.اي إلَه آابئنا نقضاءاإل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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قط مل ا سقَط حّل بِه س العجَل فوإذ َتّجَم زاُن ذاَك ومل ،الّتابوُت ُيسيم ُر على حممِله ا كانَ ملّ 
.هلل. فاهريب اي نفُس من جتاسرِه ووقِّري اإلهلياِت ُيداً  ُسخطُ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ كيف انتصب أبيشالوم ُِ أ ،مّد الطّبيعة اي نفُس! قد مسع عماَلُه الّدنسَة اّلىت وقد عرف
 
ُ
ُِ َوثَباتِِه األهوائّيَة امل .ّبَة اللذ اتحأهاَن هبا مضجَع داوَد أبيِه. ِإال  أّنِك مارع  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ رتبَتِك غرَي املستعَبدة لَبَشرِتِك، ألّنِك َوُ دِت العدو  أشيطوفاَل اي نفُس! لقد أخضع
ُِ أكيًدا ُِ يف آرائِه. لكن  املسيَح شتم َتها لَتخُلصي أن .آخر فدخل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

 هلل ابتعَد منُه، َع وقًتا ما شرًّا قّدامَ إّن سليماَن ذاك العجيَب اململوَء نعمًة وحكمًة، مل ا صن
.اّلذي قد شاهبِتِه اي نفُس بسريِتِك املنبوذِة ُدًّا  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َر هائًما ابلّنساِء سليمان مل ا اُُتذَب بلذ اِت أهوائِِه تدن س. ويلي! إّن عاشَق احلكمِة صا
.بيحةُس بعقِلِك، ابلّلذاِت القالّزواين مغرتاًب عِن هلل اّلذي ماثلِتِه اي نف  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

 العبُد الّرديُء بعامُ و ير احبعاَم اّلذي خالَف الرّأَي األبوي  ومعُه رَ رِت اياي نفُس! لقد غ
.ليُت فرتَأْف عأخط: أالعاصي. لكِن اهريب من ُمضارعِتهما، واهتفي إىل هلل  

 اجملُد لآلِب واالعِن والّروِح القُدس
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بجوهر، اإللُه الثّالوُث ا الثّالوُث البسيُط غرُي املنقسم، الوحدانّيُة القّدوسُة املتساويُة اأيّه
َه الكلِّ اّلذي هو وجّمدي إل نفُس،فسّبحي اي ، حد  وثالثةواَكنور  وأنوار  وقدوس    املسب حُ 

.اتاءحياة  وحي   

.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  

 للسيدة:
 غرَي املنقسم ابًنا ونسجُد لِك، ألّنِك َولدِت أحَد الثّالوثِ  والدَة اإلله! نسبُِّحِك ونبارُككِ اي 

ُِ لنا الّسماواّيِت حنن األرميني .وإهلًا، ففتح  

 

ودية الثامنةاأل  
:برمسإلا  

ات وترتعُب منُه مَع كلِّ نسمة  سبِّحوا وابركوا اّلذي متّجُده أُناُد الّسمو  أيّمُتها اخلليقة
. لشاروبيم والسارافيم وارفعوُه إىل مجيِع األدهارا  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ بَمَرَصُه فيِك مضاعًفا، ألن   عوزايّ ِت اير اي نفُس! إن ِك غ  فتكريَن أفكارًا غرَي الئقةِك تفحَوي
ُِ فيهِ وتصنع .وابدري حنَو الّتوبة نَي املآث، فغادري ما أن  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

سوِح والّرمادِ  اي نفُس!
ُ
ُِ أبهِل نينوى أهّنم اتبوا إىل هلِل ابمل فلم تشاهبيِهم، بل ظهرِت  قد مسع

.أشد  غباوًة من كلِّ اّلذيَن خطًوا قبَل الّناموِس وبعَد الناموس  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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ُُبِّ احلمأةِ  ُِ أّن إرميا، إْذ كاَن يف  ينِة لى مدكاَن يهِتُف انئًحا ع  ،اي نفُس! قد مسع
.صهيوَن ملتمساً الّدموع. فشاهبي سريتَُه النحيبّيَة فتخُلصي  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

 ذ كاَن نبيًّا عرَف حتنّناتِ إّن يوانَن مل ا سبَق فعَرَف رُِعَة أهِل نينوى هرَب إىل ترسيس، ألنُّه إ
.لًَال ُتكّذيب النبو ة هلل. فغاري منُه إًذا اي نفسُ   

برمح ينإبرمح ين  ا  هلل ا  

، باع إذ كاَن يف ابُجبِّ ُِ كيف دانياُل سد  أفواَه السِّ ُِ الفتياَن  اي نفُس! قد مسَِع وقد عرف
االذين كانوا ُصْحبَة عازاراي كيف أطفأوا ابإلُياِن سعرَي األتوِن املضطرِم ُ .دًّ  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

اع أخباِر العهِد العتيِق ُنوذاي نفُس! ها قد أحضرُت لِك مجي أعماَل الّصّديقنَي  فماثلي ،ًُ
.احملبوبة من هلل، وفُمّري هرابً من خطااي األشراِر أيضاً   

 اجملُد لآلِب واالعِن والّروِح القُدس

ستقيُم الصاحل، اي اآلُب االزيّل واالبُن املساوى لُه يف عدم االبتداء، والّروُح املعّزي امل أيّها
 حدواالوُث الّي اخلالق، أيّها الثّ زيل، أيّها الّروُح احلوالَد اإلله الكلمة، اي كلمَة اآلِب األ

ين .اِر  

.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  

 للسيدة:
ُْ يف أحشاِئِك ابطناً كِمْن إّن ِبرفريَة عم انوئيل العقلّيَة اّلىت هي الَبَشرُة ُنس .أيّمُتها الطّاهرة َج

.ا أّنِك والدُة اإلله ابحلقيقِة نكّرُمكِ ِصبغِة ُحّلة  ملوكّية. فلذلَك، مب  



 37 

 األودية التاساة

:برمسإلا   

ل، ألّن ِوالدَة  ألّن احلَبَل بغري زرع  وال فساد من أمّ  غرِي عارفمة   إّن الوالدَة ال تُفس ر ِخَبَة ُر
عروُس  مبا أّنِك أمٌّ  لِه قمد ُد دِت الطّبائع. فلذلك إبُيان  مستقيم تعظُِّمِك كّل األُيالاإل
. هلل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

لَك العامِل  بِل ُمراًي إايُه ُماإّن احمل اَل ُر َب املسيَح إذ أراُه احلجارَة لتصرَي خبًزا، وأصعَدُه إىل ابج
اعة  مارعًة إىل هلل.من هذِه املكيدة، وانتبهي كل  س فارعيب اي نفسُ  .كلِّها يف رشقِة نظر  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِحب َة القفر، الّصوَت اهلاتف، صرخ مناد 
ايً ابلّتوبة. وهريودس إّن ِمصباَح املسيح، اليمامَة امل

. األمثة، بل اعتنقي التوبةمَع هريوداي تعد اي الّشريعة. فاحذري اي نفُس َأال  تُقَتنصي بِشباكِ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ا ابدروا بنشاط، الَبيّة. وأهُل اليهوديِة أبسرهم والسامرة ملّا مسعو  إّن سابَق الّنعمِة قطنَ 
.صالً أواعرتفوا خبطاايهم، واصطبغوا، اّلذين مل تشاهبيهم اي نفُس   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

هما إذ أكَل ابلَبَشرِة إّن الّزواَج ُمكر م  وَمضَجَعُه بال دنس، ألّن املسيَح قد سبَق فبارَك كلي
نفس. املاَء مخًرا يف عرِس قاان. وأومَح أّوَل آية  لكيما تنتقلي أيّتها ال وحو لَ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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َُ ابَن األرم لِة، وغالَم رئيِس املائة، املسيُح شّدَد املخل َع مل ا َِل سريره. وأهنَض الّشاب  املائ
.ابلّروحالعبادَة  َر لِك اي نفسُ ومل ا ظهَر للّسامريِّة سبَق فصو    

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َر الَبص، وأانَر العميان، إّن الّرب  شفي انزفَة الّدِم بلمِس ثوبه، وطهّ  !أيّمُتها الّنفُس الّشقّية
ُِ وأقاَم الُعرج، وأبرأ بكلمِتِه الّصم  واخلُرَس واملنحنيَة إىل األرِض لَتخ .ُلصي أن  

 اجملُد لآلِب واالعِن والّروِح القُدس

وواحداً حبسب  للروح اإلهلي اثلواثً غري منفصل ونسجد إبُيان   ونعلِّ اإلبناآلب  لنمجد
.ومنري األقطار وحياءات حمييابجوهر مبا أنه نور  وأنوار وحياة    

.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  

 للسيدة:
تأيُد وبِك تظفُر، ُيان، وبِك تاي والدَة اإلله الطّاهرة! احفِظي مدينَتِك، ألهّنا بِك مالكة  إب

ها، وتصوُن اخلامعنَي هل .اوبِك تدحُض كل  حمنة  وَتسيب احملاربنَي إاي   

تشفَّْع فيناأندبراوس  ا قّديَس  هلِل   

هاًل من أُِلنا حنن اي إندراوُس املوق ر، واألُب املثّلُث الِغبطة. اي راعي كريُ! ال تكف  مبت
نا مكرمون إبُيان نّ من كلِّ ُسخط  وفساد، وخنُلَص من املآِث، مبا أ املادحنَي إاّيك، لكي ننجوَ 

.تذكاَرك  
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 األبرعااء 
ألودية األوىلا  

سادس:ابللحن ال - برمساإل  
. قد متّجدابجملد ، ألنّه ُمعيًنا وساتًرا صاَر يل للخالص. هذا هو إهلي فأجّمُده، إلُه أيب فأرفُعهُ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ أوامَرَك منُذ شبايب، وأُزُت عمري كل ُه ابآلال .خلِّصأيّها امل ِم ُمَتوانًيا ُمضَجعا، لقد أمهَل
.يف حنِي االنقضاِء خّلْصين منِعماً  :لهذا أهِتُف إليَك أيّها املخّلصف  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

طَرْحين يف ابجحيِم تولو يف الّشيخوخة، والَ  ِمين أان الطريَح أماَم أبواِبكال تَمرْ  .أيّها املخّلص
.لى البشرمقَفًرا، لكْن امنْحين قْبَل الّنهايِة َصْفَح الّزاّلت مبا أّنَك ُمتعطِّف  ع  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

لكّنين  ،سِن الِعبادةوها أان ُمقَفر  مْن فضائِل حُ  بذخ والقبائح،ابل نفساللقد بّددُت ِقنيَة 
.ْر إيّل ُمتَحنِّناً ، ابدِ أاب الرأفةأهِتُف ُمَتضّوِراً: اي   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ اآلَن م ، الّلصوِص اّلذيَن ُهم أفكاريُع فيما بنيَ قاأان هو الو  ّرِح ُُ نهم جُبمليت، وقد 
َُ أيّها املسيُح املخلِّص أشِرْف علي  وطَبِّبينوامتألُت ُكلوماً  .. لكْن أن  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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اَز عيّن، و إن  الكاهَن تَقد َم فأبصرَ  وأان عار .  ب أعَرَض عيّن الالوي  إْذ عاينين يف املصاعِ ين ُو
.شرُق مْن مرمي، ِقْف يب وَترّأْف عليّ ن اي يسوُع امللك  

َتَشْفاي فينامرمي يّتها البابرّة أ  

همواِء أجنَو مْن دَيور األ امنحيين اي مرمُي نِعمًة منريًة صاِدرًة مَن الِعنايِة الُعلويِّة اإلهلّية، لكي
.سريِتِك اُلمبِهَجة تقوُياتَ وأَمَدَح بنشاط    

 اجملُد لآلِب واالعِن والّروِح القدس

 اخلطيًة الثقيل، وامَنْحين ُغل  املسجوُد له يف وحدانّية، إرَفْع عيّن  أيّها الثّالوُث الفائُق ابجوهر
.َعََباِت خشوع   مبا أن َك ُمتَحنِّن     

.آمني .لّداِهريناآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر ا  

 للسيدة:
اَء وشفيعَة اّلذين ُيدحوَنِك! إر  ومبا أّنِك  ،ِة الثّقيلفعي عيّن ُغل  اخلطيًاي والدَة اإلله ُر

.سّيدة  طاِهرة اقبليين اتئباً   

 

 األوديـة الثّـانيـة
:برمـساإل   

. املسيَح الذي َقِدَم اببجَسِد مَن البتول إمسعي اي مساُء فأتكّلم وُأسبِّح  

مح ين  ا  هلل ابرمح ينإبر   
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ُُ ِمثَل داود بب ُُ حَبْمَأِة الُفجور. فاغِسْلين دخ  إّنين قد زَلِق  أان أيًضا ابلَعََبات، اي وتَلط خ
.خُملِّص  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ أمتِلُك دموًعا وال توبًة وال ُخشوعا. فامَنحين إ .أيّها املخلِّص اّيها أنُ مبا أّنَك إّنين لس
.اإلله  

   ا  هلل ابرمح ينإبرمح ين

ُُ هبائي املصنوَع قدُيًا من مجاِل اخلُلقِة األوىل، وها أان اآلَن مُ  .لًقى جُمر ًدا خازايً لقد َأمع  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

هي يف ذلَك احلني، بل افَتْحهُ  .اي رّب اي ربّ  . يل أان الّتائَب إليكال تُغِلْق ابَبَك يف ُو  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُْ إىل تنّهداِت نفسي، واقَبْل قطراِت ُمقليّت، وخ .خلِّصاملأيّها  .لِّصينأنِص  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َُ اْدُعين . َمن َيشاُء الكل  أْن َيُلصوااي .ّب البشرأيّها احمل .َك صاِلح  اقبَمْلين اتئباً ومبا أنّ  ،أن  

اأيتها الفائق قدسها والدة اإلله خّلصين  

 للسيدة:
.يف خالِصنادائماً  يوحَدِك، ابتهل املتسامية عن كل مديحُل الطّاهرُة والدُة اإلله أيّتها البتو   
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:ربرمس آخإ  
ُيًا لشعيب يف القفر، نِبُع املاَء ِمَن الص خرِة قداملمِطُر املن  وامل ا انظروا: إيّن أان هو هللأنظرو 

.بيميين وحَدها وقو  ي  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

يين اخلطيًَة األوىل، هكذا يهِتُف الّرّب. فامسعي اي نفُس، واب .يّن أان هو هللأنظروا انظروا: إ
.وإله  و حاكم  وخافيه وكداّين    

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ سوى قايَن القدمي و مل! هاِك أيّتها الّنفُس الكثريُة خطاايوحي ُِّ م المَخ ذاكلن شاهب ذ أم
 ُِ .ةعقَلِك ابلوثَمَبات البهيمي   رامجًة ُسَمِك ابألفعال القبيحة، وقتل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ مل ُتضارع يه، وأنوُش مل تَغاري منه، اي نفُس! لقد جتاوزِت مجيَع اّلذيَن قَبَل الّناموِس. فشي
دِت ُمقَفَرًة من حياة الصّ  ُِ أخنوَخ ابنتقالِه، وال نُوح، بل ُوُِ ديقني. وال ماثَل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ اي نفسُ  ُِ وحَدِك فتح ُِ ُكل  َبَشَرِتِك ك ُمارق! أن ، وأفعاَلِك ُسخِط إهِلك، غّرق أرض 
ُِ خارَِج الكنيسِة امل وحياَتكِ  .خلِّصة، ولِبث  

تَشفَّـاي فينامرمي أيّتها البابرُّة   

ُِ يفطريِق املآثِِ ا حاِئدًة عن رص  وشوق  كلّي حنمَو املسيحِ لقد ابدْرِت حِبِ  ار   ِقفلّسالِفة، وتَرب ي
ُِ أوامَره اإلهليَة بطهارة  ونقاوة .غرِي َمسلوكة، وأْكَمل  
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 اجملُد لآلِب واالعِن والرُّوِح القدس

 ،ينوَخلِّصْ  زِّئَة، اقبَمْلين اتئِباً تجَ غرُي املخلوق، والَوحدانّيُة غرُي املال وُث اّلذي ال ِبدَء لهأيّها الثّال
َلُتك تأخطأإْذ قد  بمْ َُ .مْن انِر الّدينونة بل ارِث يل وأنِقْذين ِرْض عيّن فال تُمعْ  .أليّن أان    

.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  

 للسيدة:
اَء املباِدريَن حَنوِك وميناَء احل اِصلنَي يف تَقاطُِر أيّتها الّسّيدُة الطّاهرُة والدُة اإلله، اي ُر

.اِتكاألمواج، إستعِطفي يل ابَنِك الّرحيِم اخلالق، بطلب  

 

 األودية الثالثة

  :برمـساإل 
ُْ قليب امل اي رب! َُ وحَدَك ُقدو ثبِّ . س  وربٌّ تزعزع على صخرة وصاايك. ألنَك أن  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

 ايِفَث مل متُلكي يف أرِض أيّمُتها النفُس الشقّية! بَمرَكَة ساْم مل َترِثي، والّسكىن الواِسَعَة مثلَ 
.االغتفار  

  ابرمح ينإبرمح ين  ا  هلل

ي م  منها بَقاء  دائُم إىل األرِض اّلىت َيسيلُ  أرض حر اَن اخلطيًة، وهُلمِّي ناي نفُس! اخُر
.َورَِثها إبراهيم احلياة اّليت  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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ُِ أن  إبراهيَم ترَك قدُياً أرَض آبمائِمِه وصاَر غريباً مت .نقال. فشاهبي عزَمهاي نفُس! قد مسع  

  هلل ابرمح ين إبرمح ين  ا 

عَد الش يخوخِة طريدَة َث بعند البّلوطِة اّلىت مبفري، فَور إن  رئيَس اآلابِء أماَف املالئكَة 
.امليعاد  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ أن  إسحَق قُمرَِّب للّربِّ محّيًة ُ ديدًة سرِّيًّة جُبمَلِته، أيّمُتها النفُس الشقي ة! قد َعَرْف
.فضارِعي عزَمه  

  ا  هلل ابرمح ين إبرمح ين

ُِ بطرِد إمسعيَل مبا أن ُه كاَن ولَد األَمة. فانتبهِي وا حذري َأالِّ ُيصيَبِك مثَلُه اي نفُس! قد مسع
.لُفجورِِك وِفسِقك  

َتَشفَّاِي فينامرمي أيـُّتها البابرَُّة   

ُِ خلِّص .أيّمُتها األمّ  ليين إىل يين وأدخِ إن ين مضبوط  بعاِصِف وامطراِب الز ال ت، لكْن أن
.ميناِء توبة  اهلي ة  

َتَشفَّاي فينامرمي أيـُّتها البابرَُّة   

 ِة التحّنن، ومن َث  افتحِي يلقدِّمِي اآلَن توّسالت  ابتهالّيًة حنَو والدِة اإللِه الكلي   .أيّمُتها البار ة
.السُبَل اإلهل ية  

 اجملُد لآلِب واالعِن والرُّوِح القُدس
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 ،حُة يف ثالثِة أقانيما، املسب  سيُط غرُي املخلوق، الطّبيعُة اّلىت ال َبدء هلالب ثالوثأيّها ال
ديَن إبُيان  لِعز ِتك ُِ .خلِّْصنا حنن الّسا  

.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  

 للسيدة:
، االبَن املولوَد من اآلِب ب .اي والدَة اإلله ل   زمان، الاي من ولدِت يف زمن  ِخلواً من رَُ

ُِ بتوالً وُمرِمعة، فيا له من َعَجب  مستغَرب   !ولِبث  

 

 األوديـة الـراعاـة

:برمـساإل  
للناس، فَجزَِع هاتًِفا: إيّنِ  وتظهر َك ُمزِمع  أن تُوَلَد من البتولمِسَع النيّب بُقدوِمَك وأن   .اي ربّ 

. اجملُد لُقْدرِتَك اي ربّ  ُُ ُُ مَساَعَك ففزع ! مسع  

  ابرمح ينإبرمح ين  ا  هلل

ُُ ابلّروح .ملسيحأيّها ا ُُ اببجسد وتدن س أّنَك ُُ جبمليت، لكْن مبا وقد تقر ح إّنين قد توس خ
 ِمحين أيّها املخلِّصإغسلين، أو  إرحْضين، ّطِهْرين، .ما يل ابلتوبة مًعاهالطبيُب املاهر اشف

.أنقى من الثّلج  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َُ  .أيّها املسيُح الكلمة سُدَك منحَتُه فج ،ا ُصلبَُُ ُسَدَك ودَمَك عِن الكلِّ ملّ بذل أن
َُ روَحَك لكي تُ  .دِخَلين إىل والِدكلكي تعيَد بِه ُبليت، ودُمَك لرتحَضين بِه. وأْسَلْم  
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 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َُ  .رؤوفأيّها ال َُ خالصاً يف َوَسِط األرِض لكيما خنلص، وُصلب  إبرادِتك على لقد صنع
ُْ ُمغَلقة. والَبااي الُعلويُّة والّسفلخشبة ،  َُ َعْداًن اّلىت كان ّيُة واألمُم قاِطبًة إذ َخُلصوا وفتح

.يسجدوَن لك  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُم الناِبُع مْن ُنِبَك ِيًما واملاُء القاِطُر منُه للغفراِن م ال شرواًب، لكيما أتطّهَر بكِ ليِصْر يل الد 
.ييِة وشاراًِب إايها كصبغة ومشروبْ لَك احملاألمرين مصطبًغا أبقوا  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُْ ُنَبَك املتسرِبَل احلياَة كأساً اّلىت .أيّها املخّلص  فاَض لنا منها يَنبوع  إّن الكنيسَة امتلَك
.ُمضاَعف  للُغفراِن واملعرفِة رمساً للعهديِن العتيِق وابجديِد مًعا  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

 مبا أنّه عاِدُم ، وجُمَر د  من العرِس ومن العشاِء مًعا ومصباحي قد انطفأَ اخلدرراين  من أان عُ 
 ُْ الي، رُبطَ  وأان وأان راقد ، والعشاُء َقد ُأكَل، دوينالز يُ. واحُلجرُة قد أُغِلَق ُْ يداي وُر

ا ًُ ُُ خار .وأُلقي  

 اجملد لآلِب واالعِن والّروِح القُدس

َتزِج، وأّن الالهوَت أّنَك يف ابجوهِر غرُي ُمنقِسم، ويف األشخاِص غرُي ُم أتكل ُم يف الهوتكَ 
 عظيِم املسب ِح بِه يف العالءِ حَد الثّالوثي  متساو  ابمللك والعرش، وأهِتُف حنَوَك ابلّتهليِل الواال

.بتثليث  

.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  
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 للسيدة:
ُِ عذراُء و  ُِ يف األمرْيِن معاً بتوالً ابلطّبيعة، فاملولو ولدِت وأن ُد ُد َد انموَس الطّبيعة، لبث

.ألن ُه يفعُل ما يشاء واحلشا َوَلَد بغرِي نفاس، ألن حيُث يشاُء اإللُه يُغَلُب ِنظاُم الطبيعة   

 

 األودية اخلامسة
:برمسإلا   

أن  ك وعّلمين اي خملِّصأرِشْدين إىل أوامر ا، أيّها احملّب البشر! فأنِرين و مَن الّليِل أَّدجلُ مارِعً 
. أصنَع ِإرادَتك  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

سمي وعق .أيّها الّسّيد ُُ نفسي ُو ُُ ثقيَل العزم، وغر ق لي كما غرَق فرعوُن إن ين قد حصل
.املّر بواسطِة اينيس وايمَبيس، لكن اْعُضدين  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ِبَل عقلي ابلّطنيِ  ُُ ْض مثَل الثّلِج بَميِّ  الّسّيد:أيّها  أان الشقّي، فأتضرُع إليك حبِميِم َعََبا ي لقد 
َبَشر ي.حّلَة   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ أعمايل .خلِّصأيّها امل ابخلطااي، لكوين  أُُد َأين قد جتاوزُت كل  إنسان إّنين إذا تصّفح
ُُ بعقل  ومعرفة ، ال جبهل  وغباوة .قد خطً  

  هلل ابرمح ين إبرمح ين  ا
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َلَتَك.  بمْ ُِ َُ الطّاهُر ابأخطأإرِث يل اي رّب، إرث يل. أان  ، لطّبيعِة وحَدكُت، فاغُفر يل أن
ُد خُ  َُ .لًوا مْن دنسوليَس أحد  ِسواَك يُو  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َُ اّلذي مل َتزْل إهلًا وألُلي َتصو رَت ِمثلي، وأريَتين. أيّها املخّلص رَت  عجائب، إذ َطه  أن
َُ فيَض نزيِف دِم الّنازِفِة بَلمسِ  ني، وأوقف . ُهْدِب ثوِبكالَُبص، وشد دَت املفلُو  

تشفَّاي فينامرمي أيـُّتها البابرّة   

ُِ راحًة ال يَعقُبها أملَ   ُُزِت ُسيوَل األردن، فصادف بِفرارِِك من لذ ِة ابجسد.  أيّمُتها البارّة! لقد 
ينا   .فبوسائِلِك خّلصينا ِمنها وجنِّ

 اجملُد لآلِب واالعِن والرُّوِح القُدس

د َُ اآلُب واالواأيّها الثّالوُث اإللُه ال إاّيَك ُُنجِّ  بُن والّروحُ حد: قدوس  قدوس  قدوس  أن
.املسجوُد لُه سرمداً  القُدس، ابجوهُر البسيُط الفردُ   

.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  

 للسيدة:
َُُل هلاّم الأيّمُتها األ نيت اإللُه البارئ الدهوَر ! منِك لِبَس عجالغري املفضومة بتوُل اّلىت ال َر

.وأحتَد بذاتِه طبيعَة البشر  

 

 

 



 49 

ودية السادسةاأل  

:برمساإل  
ُُ من كلِّ قليب إىل اإللِه الرؤوف، فاستجاَب يل من ابجحيِم الّسف لى، وأصعَد من صرخ

. الفساِد حيا ي  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

 ابجبعونينَي أعين واغليب  نفُس! اهْنضي وحاريب أهواَء الَبَشرِة كما حارَب يشوُع عماليَق .اي
.األفكاَر اخلد اعة دائماً   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

.هكذا أْيُمُر هلل امليعاد ِة قدُيًا واْمُلكي أرضَ اي نفُس! ُوزي طبيعَة الز ماِن السائلَة كالس فين  

  ينإبرمح ين  ا  هلل ابرمح

َُ بطرَس إذ هتف: ابِدْر إيل    .أيّها املخلِّص ين  ُدْد يَدكهكذا امْ  . وخلِّصينكما خل ص وجنِّ
.مَن الوحِش، ومن عمِق اخلطيًِة َأصِعْدين  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

أِس وِمْن أقصى أعماِق قد عرفُتَك ميناًء صاحًيا ، فباِدْر وجنيّن مَن الي .أيّها املسيُح الّسّيد
.يًةاخلط  

 اجملُد لآلِب واالعِن والرُّوِح القُدس

م  يف َقسّ جّزىء ، مُ إنين اثلوث  بسيط  غرُي مت يقول ياالبَن والّروَح القدَس اإلهلإّن اآلَب و 
.لطّبيعةاب واَحد  متحد  و األشخاص   
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.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  

 للسيدة:
 ُكلِّ تضر عي إليه لنتزكىنا إهلًا متصورًا مثَلنا. فبما أن ُه خالُق الاي والدَة اإلله! إّن حشاِك وَلَد ل

  .بشفاعتكِ 

  ا برب إبرحم )ثالاثً(

 اجملُد لآلب واالعن والّروح القُدس

.آمني .اآلن وكل أواٍن وإىل دهِر الداهرين  

ابللحن السادس: -القنداق   
تيدة أن ء و أنُ عألية حال ترقدين فقد قرب اإلنقضا .اي نفسي اي نفسي أهنضي

واملاىلء ل مكان ف عليك املسيح اإلله احلامر يف كأفاستيقظي إذاً لكي يرت  .تنزعجي
.الكل  

 

  ودية الساعاةاأل

:برمساإل  
 إىل ِلْمنا وال صنْعنا كما أمرتَنا، لكن ال ُتسْ  ان وأمثنا وظَلْمنا أمامَك وما حِفظنامأخطأقد 
.اي إلَه آابئنا نقضاءاإل  

  ابرمح ينإبرمح ين  ا  هلل
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ُِ األهواَء كرذائل، وأكثر  ُِ بعزِمِك أوزاَر منس ى، ونصب ِت مَن األفعاِل اي نفُس! لقد مجع
.املغِضبة. لكن، غاري من توبِتِه حبرارة، وامتلكي اخلشوَع دائماً   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

انًء قبيًحا وإ ريّةوصرِت موِطناً لألوساِخ البش ،وحيي ألدانسابرِت آخاَب اياي نفُس! لقد غ
.لألهواء، لكن تنه دي من ُعمِق قلِبِك وقويل هلِل خطاايكِ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

 ُِ وِل إيليا التسبييت مل ا مل ُتذعين لق ،الّسماء وَدمهِك ُوُع اإللهدونِك اي نفُس! لقد أُغلَق
.لكن شاهبي الصارفّية وغّذي نفَس نيّب  ،مثَل آخاَب وقتاً ما  

ابرمح ين إبرمح ين  ا  هلل  

الً  مسيننيِ إّن إيليا وقًتا ما أحرَق اخل ُِ املنسوبنَي إىل ايزابل عندما أاب ُر َد كهنَة اخلزِي لتبكي
.آخاب، لكِن اهريب اي نفُس من ُمضارعِة الفريقنَي وتقّوي وأتَي دي  

 اجملُد لآلِب واالعِن والرُّوِح القُدس

بجوهر، اإللُه الثّالوُث القّدوسُة املتساويُة ا أيّها الثّالوُث البسيُط غرُي املنقسم، الوحدانّيةُ 
َه الكلِّ اّلذي هو وجّمدي إل نفُس،فسّبحي اي ، حد  وثالثةواَكنور  وأنوار  وقدوس    املسب حُ 

.اتاءحياة  وحي   

.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  

 للسيدة:
 غرَي املنقسم ابًنا ، ألّنِك َولدِت أحَد الثّالوثِ ونسجُد لكِ  اي والدَة اإلله! نسبُِّحِك ونبارُككِ 

ُِ لنا الّسماواّيِت حنن األرميني .وإهلًا، ففتح  
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ودية الثامنةاأل  

:برمسإلا  
ات وترتعُب منُه مَع كلِّ نسمة  سبِّحوا وابركوا اّلذي متّجُده أُناُد الّسمو  أيّمُتها اخلليقة

. رالشاروبيم والسارافيم وارفعوُه إىل مجيِع األدها  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ين وجنيّن من الّناِر والوعيِد املنتظرِ  .قسطاملاكم احل ،خّلصأيّها امل ن اتكب َدُه يف الّدينونِة أ اِر
.والفضيلة بواسطِة الّتوبة نقضاء. واغفْر يل قبَل اإلواُبب  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ونظرَي العّشاِر  ،رارةومثَل بطرَس أبكي مباذكرين. أهِتُف حنَوَك مثَل الّلص:  .أيّها املخلِّص
َُ وقًتا ما انمّ أد ة. وكالزّانيأترك يلأصرُخ:  .تحاَب الَكنعانيةع، فاْقبِل انتحايب كما قبل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

يل َمرمهًا ومخًرا وزيًتا  اشِف احنالَل نفسي الّذليلة. أيّها الطّبيُب وحَدك، َمعْ  .أيّها املخلِّص
  .أفعاُل التوبة. وَهْب يل ختّشعاً مَع دموعهي  اليت

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ين. أملُس اهلُدَب مث َل انزفِة الّدم. أبكي نظرَي إّنين أتشب ُه ابلكنعانية وأهتُف: اي ابَن داوَد اِر
.مرمَي ومراث على لعازر  

 اجملُد لآلِب واالعِن والرُّوِح القُدس
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ستقيُم الصاحل، اي والَد ملساوى لُه يف عدم االبتداء، والّروُح املعّزي املأيّهااآلُب االزيّل واالبُن ا
ين حدواُث الّي اخلالق، أيّها الثّالو اإلله الكلمة، اي كلمَة اآلِب األزيل، أيّها الّروُح احل .اِر  

.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  
 للسيدة:

ُْ يف أحشاِئِك ابطناً كِمْن انوئيل العقلّيَة اّلىت هي الَبَشرُة ُنسأيّمُتها الطّاهرة! إّن ِبرفريَة عم   َج
.ِصبغِة ُحّلة  ملوكّية. فلذلَك، مبا أّنِك والدُة اإلله ابحلقيقِة نكّرُمكِ   

 

  األودية التاساة

:برمساإل  
ل، ألّن ِوالدَة  ِخَبةَ  ألّن احلَبَل بغري زرع  وال فساد من أمّ  غرِي عارفمة   إّن الوالدَة ال تُفس ر ُر

مبا أّنِك أمٌّ عروُس  لِه قمد ُد دِت الطّبائع. فلذلك إبُيان  مستقيم تعظُِّمِك كّل األُيالاإل
. هلل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ن كَل العّشاريوآ املقعدين، وأبرأ ،بّشُر املساكنَي شافًيا األمراضاملسيُح الكلمُة كاَن يُ 
.انتقاهِلا اييريس بعد ابنةَ نفس  يِدهِ بلمِس  ورد  اخلطأة،  وخاطبَ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

. والفرّيسي تعّظَم فُشِجب. فاإن  ُْ لواحُد قاَل: اغفر يل. العّشاَر َخُلَص، والزّانيَة تعّفف
ين. وام ا  : اِر ُْ .َع أقواِل ابجهالة وَتوابهللذاك فتشامَخ هاتًفا: أشكُرَك اي واألخرى صرخ  

برمح ينإبرمح ين  ا  هلل ا  
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ُْ ابحللِّ والزّان إّن زك ا كاَن عّشارًا لكّنُه مَع ذلَك خُلص. ومسعاُن الفرّيسّي َغِلطَ  يُة حظَي
ن تُغايريِمَن اّلذي لُه ُقدرة  أن يغِفَر اخلطااي. فلهذا، احرصي اي نفُس أ والّصفحِ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُْ بِه، مَع أخذْت قارورَة الطّيِب ومالزّانيَة اّلىت غايرت أيّتها الّنفُس الّشقّية! ما  ّمَخ
.ةدموِعها، قدَمي الّرّب، ومسحْتهما بشعرِها، فمز َق هلا صك  خطاايها السالف  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ املدُن اّلىت أبدى هلا املسيُح بشارتَ  ُِ كيف لُعَن ُه فارهيب الّنموذَج. وال اي نفُس! لقد عرف
. ابجحيمِد مثّمَلها بصادوَم وحكَم عليها ابهلبوِط إىلتصريي نظريَها، كوُن الّسيّ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُْ ابنتُ  ُِ إبُياِن الَكنعانّيِة اّلىت بواسطِتها ُشِفي ها بكلمِة هلل. فال َتظهري اي نفُس! قد مسع
ُْ تلَك حنَو املسيح، هكذا اهتفي من داخ ِل قلبك: اي ابليأس أشر  منها. لكن كما صرَخ

.وَد خلِّْصينابن دا  

 اجملُد لآلِب واالعِن والرُّوِح القُدس

وواحداً حبسب  للروح اإلهلي اثلواثً غري منفصل ونسجد إبُيان   ونعلِّ اإلبنلنمجد اآلب 
.ومنري األقطار وحياءات حمييابجوهر مبا أنه نور  وأنوار وحياة    

. آمني .اآلن وكلَّ أواٍن وإىل دهر الداهرين   

 للسيدة:
تأيُد وبِك تظفُر، اإلله الطّاهرة! احفِظي مدينَتِك، ألهّنا بِك مالكة  إبُيان، وبِك ت اي والدةَ 

ها، وتصوُن اخلامعنَي هل .اوبِك تدحُض كل  حمنة  وَتسيب احملاربنَي إاي   
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تشفَّْع فيناأندبراوس  ا قّديَس  هلِل   

هاًل من أُِلنا حنن تكف  مبتاي إندراوُس املوق ر، واألُب املثّلُث الِغبطة. اي راعي كريُ! ال 
نا مكرمون إبُيان نّ املادحنَي إاّيك، لكي ننجَو من كلِّ ُسخط  وفساد، وخنُلَص من املآِث، مبا أ

.تذكاَرك  

 
 

 اخلميس 
ألودية األوىلا  

سادس:ابللحن ال - برمساإل  
. قد متّجدابجملد نّه ، ألُمعيًنا وساتًرا صاَر يل للخالص. هذا هو إهلي فأجّمُده، إلُه أيب فأرفُعهُ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َََِل هلِل الر اِفَع خطااي ابجميع، إرَفْع عيّن ُغل  اخلطيًِة الثّقي مبا  صفح الزالتل، وامَنْحين اي 
.أن َك ُمتَمَعطِّف  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ًدا.  كيلإ .اي يسوع ُِ ًِة الثّقيل، واقْمبَمْلين خلطيإرَفْع عيّن ُغل  ا .غفر يلفا ،تُ أطأخَأُخّر سا
.اتئًبا، مبا أن َك إله  ُمَتعطِّف  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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ا عنها ابجواب. لكْن حُمِضًرا أعمايل، دائًِنا َوثَمَباِت أهوائي، طالِبً  ال تدُخْل معي يف احملاَكمة
ين ِتك، أيّها القاِدُر على كّل شيءأعِرْض عن مساوئي برأف .وجنَِّ  

  ابرمح ينإبرمح ين  ا  هلل

ُُ توبة. إليَك أتقّدُم اي صانِعي. فارَفْع عيّن ُغل  اخلطيً ُُ وق صفح ِة الثّقيل، وَهبين الوق
.مبا أن َك ُمتَعطِّف الزالت  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

لكّنين  ،سِن الِعبادةوها أان ُمقَفر  مْن فضائِل حُ  بذخ والقبائح،ابل نفساللقد بّددُت ِقنيَة 
.، ابِدْر إيّل ُمتَحنِّناً أاب الرأفةراً: اي أهِتُف ُمَتضوِّ   

تشفَّاي فينامرمي أيّتها البابرّة   

اِت اللذاِت الّشرِسة، لنواميِسِه اإلهلّية. وغادرِت كل  َوثَب منحنيةً لقد ابدرِت حنَو املسيِح 
ُِ مجيَع الفضائِل َكواحدة .وبُكلِّ الورِع َصنَمْع  

 اجملُد لآلِب واالعِن والّروِح القدس

 اخلطيًة الثقيل، وامَنْحين ُغل  املسجوُد له يف وحدانّية، إرَفْع عيّن  أيّها الثّالوُث الفائُق ابجوهر
.َعََباِت خشوع   مبا أن َك ُمتَحنِّن     

.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  

 للسيدة:
اَء وشفيعَة اّلذين ُيدحوَنِك! إر  ومبا أّنِك  ،ِة الثّقيلاخلطيً فعي عيّن ُغل  اي والدَة اإلله ُر

.سّيدة  طاِهرة اقبليين اتئباً   
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 األوديـة الثّـانيـة

:برمـساإل  
دُيًا لشعيب يف القفر، نِبُع املاَء ِمَن الص خرِة قا انظروا: إيّن أان هو هلل، املمِطُر املن  واملأنظرو 

.بيميين وحَدها وقو  ي  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ ر  إن  المَخ انتحبَ  ُِ ايقائاًل: إّنين قتل ما َترَعبنَي،   نفسُ ُالً بجرحي وشااّبً لشدخي. وأن
خًة ابجسَد والعقل ُِ ُموسِّ .إْذ قد تدّنس  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ا، وُتشيِّدي ِحصًنا بشهَ  ًُ ُِ يف أن تبين بُر واِتك، إال أّن اخلالَق شّتُ اي نفُس! لقد تفلسف
. احلضيضآراَءِك، وحطَّم حتايالتِك إىل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ل  وا لو المَخ القات تُ اير كيَف غ  !واَحرياته ُُ الّنفَس كُر ُّ األّول، فقتل لعقَل كشاّب، وأم
حّبِة لّلذةابجسَد كأخ  نظرَي قايني القا

ُ
.ُّداً  تل، ابلَوثَباِت امل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ نماَر  ا وأحرَق إَث الّسدومينَي اهلاِئج،إّن الّرب  أمطر مْن لدن الّربِّ وقًتا ما انرً  ُِ أمَرْم وأن
ُِ َعتيدة  أن حَترتقي فيها مبرارة   هّنم اّليت أن َُ.  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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سمي.ر اجنلقد  ُْ نفسي ُو ، ها نِباُل العدّو اّليت قد َومَسَ ُُ ُُ وَتّشم ها ابجِراحاُت  ح
.أهوائي االختياريّة والُقروُح والعاهاُت تُعِلن ِبصوت  عظيم  كلوم  

َتشفَّاي فينامرمي أيّتها البابرُّة   

ُِ ِذراَعيِك حنَو اإلله  ااي مرمي! ملّ  ُِ غارقًة يف بجُ ِة الّشرور، َبسّط الّرؤوف، لذلَك َمد  حنوِك  كن
.ةيَد َمعونة  مبحّبتِه للبشِر كما مّدها لبطرس، مؤثِراً توبَتِك ابلُكّلي  

وِح القدساجملُد لآلِب واالعِن والرُّ   

 ،ينوَخلِّصْ  ئَة، اقبَمْلين اتئِباً تَجزِّ وُث اّلذي ال ِبدَء له، غرُي املخلوق، والَوحدانّيُة غرُي املأيّها الثّال
َلُتك تأخطأقد  إذْ  بمْ َُ .ين مْن انِر الّدينونةفال تُمْعِرْض عيّن، بل ارِث يل ، وأنِقذْ  .أليّن أان    

.آمني .يناآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهر   

 للسيدة:
اَء املباِدريَن حَنوِك وميناَء احل اِصلنَي يف تَقاطُِر أيّتها الّسّيدُة الطّاهرُة والدُة اإلله، اي ُر

.األمواج، إستعِطفي يل ابَنِك الّرحيِم اخلالق، بطلباِتك  

 

 األودية الثالثة

:برمـساإل  
ُْ قليب امل اي رب. َُ و ثبِّ . س  وربٌّ حَدَك ُقدو تزعزع على صخرة وصاايك. ألنَك أن  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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ُِ هاَُر املصريَّة قدُياً، إذ قد تعب ْدِت ابلعْزِم  دِت إمسعيل ابجديَد أي وولاي نفُس! قد شاهب
.قحة والتجاسرال  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُِ سّلَم يعقوَب البادِ  ُحسَن  متتلكني َة ِمَن األرِض إىل السماء. فِلَم الياي نفُس! قد عرف
 العبادِة أساًسا وطيدا؟

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

. يِح يف العامِل بنَي الناسنفرد، متثاَل وشبَه سريِة املس نفُس! مارعِي كاهَن هلِل وامللَك املاي   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

عِي وتنه دي قبَل انقضاِء موسِم العمر، وقبإأيّمُتها النفُس الشقي ة!  ّرّب ابَب َل أن يُغِلَق الرُْ
.حجرِة العرس  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ذُج السادوميني. فاخُلصِي اي نفُس! ال تصريي عاموَد ملح  ابلِتفاِتِك إىل الوراء. فلرُيِهْبِك ُنو 
.إىل أعلى سيغور  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

بشر، وامنْح الُغفراَن ب  الال ترفْض ِطلَبَة اّلذيَن ُيسبِّحوَنَك، بل ترَأْف، اي حمُ  .أيّمُها الّسّيد
ُه ِمنَك إبُيان .للط البنَي إاي   

 اجملُد لآلِب واالعِن والرُّوِح القُدس
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حُة يف ثالثِة أقانيم! البسيُط غرُي املخلوق، الطّبيعُة اّلىت ال َبدء هلا، املسب   ثالوثأيّها ال
ديَن إبُيان  لِعز ِتك ُِ .خلِّْصنا حنن الّسا  

.آمني .هِر الّداِهريناآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل د  

 للسيدة:
، االبَن املولوَد من اآلِب ب ل  ال زمان، اي والدَة اإلله! اي من ولدِت يف زمن  ِخلواً من رَُ

ُِ بتوالً وُمرِمعة، فيا له من َعَجب  مستغَرب   !ولِبث  

 

 األوديـة الـراعاـة

:برمـساإل   
للناس، فَجزَِع هاتًِفا: إيّنِ  وتظهر َد من البتولَك ُمزِمع  أن تُولَ مِسَع النيّب بُقدوِمَك وأن   .اي ربّ 

. اجملُد لُقْدرِتَك اي ربّ  ُُ ُُ مَساَعَك ففزع ! مسع  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ْدعيُن ابملعرِفة، لًَال  أصرَي إّن زماَن حيا ي قصري  وُمفعم  عناًء وخبثا، لكِن اقْمبَمْلين ابلّتوبة، وا
َُ أيّهللغريِب قنيًة ومأكال. فأ .ي  ا الّسّيُد تَمَرّأْف علن  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

 َوقم َر ابلغىننيُتُه والّصّديَق املابجزيلَة قإّن املتسربَل التاَج والَبفرَي والرّتبَة امللوكّيَة، اإلنساَن 
.واملواشي، فَمُقَر بغتًة، وَعِدَم الث رَوَة والّشرَف واململكة  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين



 61 

َد صّديًقا وُمدوًحا أكثَر مَن الكلِّ إال  أنُّه ملَ ينُج من َمكامنِ إن كاَن ذاَك   الطّاغية وُُ
ُِ حمّبة  للخطيًِة، ماذا ت ُِ أيّتها النفُس الشقّية، إذ أن صنعنَي إذا عَرَض أن حيل  وُحُفراتِه. فأن

.بِك شيء  من األشياِء غري املْأمولة  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َع الفرِّيسي، بْل وابطال. لكْن ال َتشُجْبين م اً م اآلن، وقليب ُسور  سدأان متشاِمخ  ابلكال
.ين مُعه، توامَع العّشار وأحصِ قسط احلكمابحلري َهْبين أيّها الرؤوُف وحدَك وامل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ أن ين  .أيّها الرُؤوف ُُ ِوعاَء َبَشَر ي. لكِن اقبلينأخطأقد عِلم اْدُعين  ابلّتوبة و ُت وأهن
َُ أيّها املخلُِّص تر ا ، لًَال أصرَي للَغريِب قنيًة ومابملعرفةِ  .َأْف علي  كال. فان  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ساً نفسي ابألهواء. لكن .أيّها العطوف اقبلين ابلّتوبة،  إّنين ِصرُت َكصنم  جبمليت منجِّ
 َُ .ُص ترأْف علي  أيّها املخلِّ  واْدُعين ابملعرفِة لًال أصرَي للغريِب ِقنيًة ومأكاًل. فأن  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

صرَي وبة، واْدعيُن ابملعرِفِة لًال  أأيّها املشرتع. لكن اقبلين ابلتّ  صوُتَك ما مسعُته وكتاُبَك خالفُته
َُ أيّها املخلِّص، ترأ ْف علي   .للغريِب ِقنيًة ومأكاًل. فأن  

تشفّاِي فينامرمي أيـُّتها البابرّة   

ُِ اي مرمُي إىل قاِع الر ذائِل القبيحة. لكن ِك ملَ ُتضَبطي منلقد سق ها، بل ابدرِت بفكر  ط
ُِ طب .يعَة املالئكةاثقب  حنَو رأِس الفضائِل ابلعمِل حبال  ُمسَتعَجبة، لذلَك أَذهل  
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َتزِج، وأّن الالهوَت األشخاِص غرُي ُم أتكل ُم يف الهوتَك أّنَك يف ابجوهِر غرُي ُمنقِسم، ويف
 عظيِم املسب ِح بِه يف العالءِ حَد الثّالوثي  متساو  ابمللك والعرش، وأهِتُف حنَوَك ابلّتهليِل الواال

.بتثليث  

.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  

 للسيدة:
ُِ يف األمرْيِن معاً بتوالً ابلطّ  ُِ عذراُء ولبث ُد ُد َد انموَس الطّبيعة، بيعة، فاملولو ولدِت وأن

.ألن ُه يفعُل ما يشاء واحلشا َوَلَد بغرِي نفاس، ألن حيُث يشاُء اإللُه يُغَلُب ِنظاُم الطبيعة  

 

  األودية اخلامسة

:برمساإل  
أن  صك وعّلمين اي خملِّ فأنِرين وأرِشْدين إىل أوامر  .ا، أيّها احملّب البشرمَن الّليِل أَّدجلُ مارِعً 

  .أصنَع ِإرادَتك

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

وع لُيقوَِّمِك  اي نفُس! غايري املنحنيَة إىل احلضيض وتقد مي. وُخّرِي على قدَمْي يس
.سُلكني ابستقامة  يف سبيِل الّربوت  

 

 



 63 

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َُ بًمًْرا عميقة، فأِفْض يل ينابيَع من ُدواِلَك ال .أيّها الّسّيد اهرة، لكيما أشرَب طّ وإن كن
.احلياة يُق جمار ِمثَل الّسامري ة وال أعطُش أيًضا، ألّنَك ُتدفِ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

دَقيت نفسي، وأنظَرَك فلتِصْر يل دموعي ِسلوااًن حىّت أغِسَل أان ايضاً ح .يّها الّسّيُد والّربّ أ
.أيّها الّنوُر اّلذي قبَل الّدهوِر َنَظراً عقليًّا  

تشفَّاي فينامرمي ها البابرّة أيـّتُ   

ُِ بشوق  ال يُقد ُر أيّمُتها الس عيدُة ألْن َتسُجدي لعوِد  ُِ بُغية قصِدك.  ماة،احليلقد اْرحت فنل
يلين أان أيضاً  .أْن أحظى ابجملِد العّلوي لذلَك أهِّ  

 اجملُد لآلِب واالعِن والرُّوِح القُدس

د َُ اآلُب واالواأيّها الثّالوُث اإللُه ال إاّيَك ُُنجِّ  بُن والّروحُ حد: قدوس  قدوس  قدوس  أن
.املسجوُد لُه سرمداً  القُدس، ابجوهُر البسيُط الفردُ   

.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  

 للسيدة:
َُُل هلاأيّمُتها األ نيت اإللُه البارئ الدهوَر منِك لِبَس عج .الغري املفضومة ّم البتوُل اّلىت ال َر

.حتَد بذاتِه طبيعَة البشروأ  
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ودية السادسةاأل  
:برمساإل  

ُُ من كلِّ قليب إىل اإللِه الرؤوف، فاستجاَب يل من ابجحيِم الّسف لى، وأصعَد من صرخ
. الفساِد حيا ي  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

مكَ فَأمىْء ِسر  ،أان هو الدِّرهُم املَلكّي اّلذي أمعَتُه قدُيًا .املخلِّص أيّها َُ ها اإللُه أيّ  ا
.الكلممة، أعين سمابَِقك، واطُلْب صورَتَك لتجَدها  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

 ابجبعونينَي أعين واغليب اي نفُس! اهْنضي وحاريب أهواَء الَبَشرِة كما حارَب يشوُع عماليَق .
.األفكاَر اخلد اعة دائماً   

تشفاي فينامرمي أيـُّتها البابرَّة   

ُِ على ا .اي مرمي مللتهبِة ابلنفس. فبها لّدواِم جماري الّدموِع لُتطفًي سعرَي األهواِء القد أفض
.امنحيين نعمًة أان عبَدك  

تشفاي فينامرمي أيـُّتها البابرَّة   

ُِ عدَم اهلوى الس ماوي بسريِتِك العاليِة على األ .أيّمُتها االمّ  فلذلك توسّلي رض لقِد امتلك
.بشفاعتكِ  من أُِل ممادحيِك لكي ينجوا من األهواءِ   

 اجملُد لآلب واالعن والّروح القُدس
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م  يف َقسّ جّزىء ، مُ إنين اثلوث  بسيط  غرُي مت يقول ياالبَن والّروَح القدَس اإلهلإّن اآلَب و 
.لطّبيعةاب واَحد  متحد  و األشخاص   

.آمني .اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهِر الّداِهرين  

 للسيدة:
 ُكلِّ تضر عي إليه لنتزكىلنا إهلًا متصورًا مثَلنا. فبما أن ُه خالُق ال اي والدَة اإلله! إّن حشاِك وَلدَ 

  .بشفاعتكِ 

  ا برب إبرحم )ثالاثً(

 اجملُد لآلب واالعن والّروح القُدس

.آمني .اآلن وكل أواٍن وإىل دهِر الداهرين  

:ابللحن السادس - قنداق  
تيدة أن ء و أنُ عألية حال ترقدين فقد قرب اإلنقضا .اي نفسي اي نفسي أهنضي

واملاىلء ل مكان ف عليك املسيح اإلله احلامر يف كأفاستيقظي إذاً لكي يرت  .تنزعجي
.الكل  

 

ودية الساعاةاأل  

:برمساإل  
 إىل ِلْمنا وال صنْعنا كما أمرتَنا، لكن ال ُتسْ  ان وأمثنا وظَلْمنا أمامَك وما حِفظنامأخطأقد 
.اي إلَه آابئنا نقضاءاإل  
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ابرمح ين إبرمح ين  ا  هلل  

ُْ ك حيا ي.  اَد سنولُتز  كحزقي ا على فراشي  دّمعلذلك أ منام مستيقَ،إّن أايمي قد فني
سوى إلِه الكّل؟ لكن أّي إشعيا سيقف بِك اي نفسُ   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ أخطأ :عو لَك أسجمُد وأُقرُِّب أقوايل كدم   مبا مل َيرتْمُه آخرُ ُت مبا مل ختطْأ بِه الزّانية، وأمث
.اثنياً على األرض. لكن تَرأ ْف على ُبلِتَك أيّها الّرّب وادعيُن   

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُُ وصيّمَتك، واسود  كّل مجايلون لقد طمرُت صورَتك .يّها املخلِّصأ مصباحي انطفأَ و  قض
.ابألهواء. لكن برأفِتَك امنحين البهجة كما يُرتُِّل داود  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

عي، وتويب واكِشفي املكتومات وقويل هلِل العارِف كل  شياي نفسُ  ، أيّها املخلِّص :ء! اُر
 َُ ِتك ،وحَدَك تْعلُم خفاايي أن ين نظرَي ِر َُ اِر   .دكما يرتُِّل داو   لكن أن

تشفاي فينامرمي أيـُّتها البابرَّة   

ُِ ُنون األ ُِ حنو امِّ اإللِه الطّاهرة، فالَشي ُِ فهتف  ِة املزعجِة بشد ةيفهواِء العنتقد م
ُِ العدو  املسبَِّب الّسقطة. لكن اْمنحيين اآلَن أان عبَدِك معونًة يف . األحزاِن والنوائبوأخزي  

تشفاي فينامرمي أيـُّتها البابرَّة   

البشرة  له اممحلُوألُ وإليه ارحتُأيتها البارّة اطليب اآلن من املسيح الذي به ارتضيُ 
.واملوقرين إايهين سالمية حنن العابد وُينحنا حالةعبيده كافًة أن يكون عطوفاً علينا حنن   
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بجوهر، اإللُه الثّالوُث أيّها الثّالوُث البسيُط غرُي املنقسم، الوحدانّيُة القّدوسُة املتساويُة ا
َه الكلِّ اّلذي هو وجّمدي إل نفُس،فسّبحي اي ، حد  وثالثةواَكنور  وأنوار  وقدوس    املسب حُ 

.اتاءحياة  وحي   

.آمني .اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل دهِر الداهرين  

 للسيدة:
 غرَي املنقسم ابًنا ونسجُد لِك، ألّنِك َولدِت أحَد الثّالوثِ  نسبُِّحِك ونبارُككِ  .اي والدَة اإلله

ُِ لنا الّسماواّيِت حنن األرميني .وإهلًا، ففتح  

 

ودية الثامنةاأل  

:برمسإلا   

ات وترتعُب منُه مَع كلِّ نسمة  سبِّحوا وابركوا اّلذي متّجُده أُناُد الّسمو  أيّمُتها اخلليقة
. الشاروبيم والسارافيم وارفعوُه إىل مجيِع األدهار  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

، وأهتُف حنوَ  .أيّها املخلِّص نيِة َك مثَل الز اقارورُة دموعي أسكُبها على رأِسَك مثَل طيب 
ة، وأُقّرُب لَك التضرَّع طالًبا أن أانَل مغفرةً  .امللتمسِة الِر  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين
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 اتئًبا بورع وإايي ُت أان حنوك، لكن اقبلأخطأأحد  كما  يءوإن كاَن مل َيط .أيّها املخلِّص
ينأخطأوهاتفاً بشوق: إليَك وحَدَك  .ُت وأمثُ، فاِر  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

طْفُه مَن الّذئب. واخت ،ارِث بجبلتك. أُطلْب كراع  اخلروَف الضاّل إذ قد اته .ا املخل صأيّه
.واُعلين خروفًا يف صريِة أغنامك  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َُ جمَدَك املره .أيّها املسيُح املتحنِّن اًن شفوقاً وأومح َُ داي  لُه من  وب، فياإذا ما ُلس
ُ ُج سعرُيهأَّتوُن اخوف  حينًذ ، حيُث  .خوفنَِبَك امللكّل يرتعدوَن مْن مِ وا لّناِر يتا  

تشفاي فينامرمي أيـُّتها البابرَّة   

 مرمي مبا أّنِك فلذلك اي ،همواءإّن أُم  الّنوِر اّلذي ال يغيُب أانرْتِك وأطلقْتِك من دَيوِر األ
.تألألِت بنعمِة الّروح، أميًي اّلذين إبُيان  يَكّرموَنكِ   

تشفاي فينامرمي لبابرَّة أيـُّتها ا  

 ُه عايَن مالكاً جبسم  ذهَل، ألنّ مل ا شاهَد فيِك عجًبا غريًبا ان زوسيماُس اإلهليّ  إن .أيّمُتها األُم
.فامتأَل جُبملِتِه اندهاًشا، مسبًِّحا املسيَح إىل االدهار  

 اجملد لآلِب واالعِن والّروِح القُدس

ستقيُم الصاحل، اي والَد يف عدم االبتداء، والّروُح املعّزي املأيّهااآلُب االزيّل واالبُن املساوى لُه 
ين حدواُث الّي اخلالق، أيّها الثّالو اإلله الكلمة، اي كلمَة اآلِب األزيل، أيّها الّروُح احل .اِر  

. آمني .اآلّن وكلَّ أواٍن وإىل دهِر الّداِهرين   
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 للسيدة:
ُْ يف أحشاِئِك ابطناً كِمْن لعقلّيَة اّلىت هي الَبَشرُة ُنسأيّمُتها الطّاهرة! إّن ِبرفريَة عم انوئيل ا َج

.ِصبغِة ُحّلة  ملوكّية. فلذلَك، مبا أّنِك والدُة اإلله ابحلقيقِة نكّرُمكِ   

 

 األودية التاساة

:برمساإل  
ل، ألّن  ألّن احلَبَل بغري زرع  وال فساد من أمّ  غرِي عارفمة   إّن الوالدَة ال تُفس ر ِوالدَة ِخَبَة ُر

مبا أّنِك أمٌّ عروُس  لِه قمد ُد دِت الطّبائع. فلذلك إبُيان  مستقيم تعظُِّمِك كّل األُيالاإل
. هلل  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

َُ اجملاننَي بكلمة .رأ ْف علّي اي ابَن داود وخلصينت ين اي من شفي . ُقْل حنوي بنغمة  إِر
َُ لّلص: احلق  أقوُل لكَ  ُُ مبجديإّنَك ستكوُن معي يف الفردوس إذ عطوفة  كما قل .ا وافي  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ما ِكليهما عُ  لِّقا على الّصليِب إّن الّلص  الواحَد ثَمَلَبك، واآلخَر تكل َم يف الهوِتك، ألهن 
َُ لّلصِّ املؤمِن اّلذي عرَفَك إهلًا افتح يل أيًضا ابَب  معك. لكن اي ُزيَل التحّنن، كما فتح

.ُملِكَك اجمليد  

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ْت ِمَن اخلوف. واألرُض إّن الَبااي، ملّا رأْتَك مصلوابً تضايقُ. فابجباُل مَع الّصخوِر تفطّرَ 
، وابجحيُم تعر ْت، والّنوُر أظلَم يف اليوِم اّلذي أبصروَك فيه ُْ .، اي يسوُع مصلواًب اببجسدتزلزل  
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 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

ُْ يف ، لكن امنْحين ميّن مثاراً الئقًة ابلّتوبة، أيّها املخّلُص وحَدك، ألّن قّو ي ق ال تطلبْ  د فنَي
. مقبولةعلى الّدواِم قلًبا منسحًقا ومسَكنًة روحانّية، حىت أُقّرهَِبما لَك كضحّية    

 إبرمح ين  ا  هلل ابرمح ين

املَ أبسره! انظْر إيل  حينًذ  َك لتديَن العاي داّيين والعاملُ يب، املزِمُع أن توايَف أيًضاً مع مالئكتِ 
ُُ إليَك أكثَر منابناظرَِك  .البشرطبيعة كملِّ   لر حيِم وترأ ْف علمّي اي يسوع، أان اّلذي خطً  

تشفَّاي فينامرمي أيّتها البابرُّة   

ُِ بسريِتِك الغريبِة طُغمات املالئكِة أبسرِها، ومجيعَ  ملّا   حمافِل البشر،اي مرمُي، لقد أذهل
 األردن  ابلقَدمنِي  وبواسطِة ذلَك عَبتِ  .رِت بعدِم اهليوىلاستسجتاوزِت حدوَد الطّبيعة، و 

.كفاقدِة ابجسم   

تشفَّاي فينامرمي يّتها البابرُّة أ  

جَو مَن األسواِء استعطفي لنا اخلالَق، حنن اّلذين ُنَكّرُِمِك، لكي نن .أيّتها األّم البارّة
.ور ، الّرب  اّلذي جم َدكِ ا، حىت إذا َخُلْصنا مَن الّتجارِب، نُعظُِّم بغري فتواألحزاِن احمليطِة بن  

تشفَّْع فيناأندبراوس  ا قّديَس  هلِل   

هالً من أُِلنا حنن واألُب املثّلُث الِغبطة. اي راعي كريُ! ال تكف  مبت اي إندراوُس املوق ر
نا مكرمون إبُيان نّ وخنُلَص من املآِث، مبا أ املادحنَي إاّيك، لكي ننجَو من كلِّ ُسخط  وفساد،

.تذكاَرك  

 اجملد لآلِب واالعِن والّروِح القُدس



 71 

وواحداً حبسب  للروح اإلهلي اثلواثً غري منفصل ونسجد إبُيان   ونعلِّ اإلبننمجد اآلب ل
.ومنري األقطار وحياءات حمييابجوهر مبا أنه نور  وأنوار وحياة    

. آمني . دهر الداهريناآلن وكلَّ أواٍن وإىل   

 للسيدة:
تأيُد وبِك تظفُر، اي والدَة اإلله الطّاهرة! احفِظي مدينَتِك، ألهّنا بِك مالكة  إبُيان، وبِك ت

ها، وتصوُن اخلامعنَي هل .اوبِك تدحُض كل  حمنة  وَتسيب احملاربنَي إاي   
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 صالة القديس إفرام السر اين
 

 أيها الرب وسيد حيا ي!
 أعتقين من روح البطالة والفضول،

وحب الرائسة والكالم البطال!   

 )مطانية كبرية(
 

 وأنعم علي أان عبدك اخلاطىء،
تضاع الفكر،ابروح العفة، و   
واحملبة! ،والصَب  

 )مطانية كبرية(
 

ملكي وإهلي!نعم اي   
 هب يل أن أعرف ذنويب وعيويب، وأن ال أدين إخو ي،

 فلنك مبارك  إىل األبد. آمني. 

  )مطانية كبرية(

ينأان اخلاطىء اي هلل، إغفر يل ، واِر  

 )ستة مرات مع مطانيات صغرية(
 ث نعيد اآلية األخرية من الصالة
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