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 أبينما القدي  
 أندراوس الكرييت

القمانون الكبري   
سن الصوم الكبري ماس حسب ترتيبه يف األسبوع اخل  

 
  ألودية األوىلا

:سادسابللحن ال -رمساإل  
. قد متّجدابجملد ، ألنّه ُسعيًنما وسماتًرا صماَر يل للخالص. هذا هو إهلي فأجّمُده، إلُه أيب فأرفُعهُ   

 إرمحين اي هللا ارمحين

أضمرُه للمنماحةخ  أيهما املسيح، سخن أيَن أبتدُئ أنوُح على أفعمالخ ُعمري الشقي وأيَّ ابتداء  
.َهبين صفَح الّزالتاحلماضرة؟ لكن مبما أّنَك ُستحّنن،   

 إرمحين اي هللا ارمحين

،  هلمَّ  عن هبيميتك األوىل،  إًذا ديوابتع اعرتيف لبمارئ الكلو أيتهما النفُ  الّشقيُة سَع َبَشَرتخكخ
.وقدّخسي هلل سَع التوبةخ دسوًعما  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ ذا ي ُستعرّخاًي سنَ ابملعصية آلرُت مايلقد غ  وسَن المُملكخ والنعيمخ هللا دَم أولخ ابجبلة، فعرف
.األبدّي بسببخ خطماايي  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ حّواَء األوىل؟ ألّنكخ نظرتخ نظَ  ُخ ويلي أيتهما الّنفُ  الّشقية! ملماذا شماهب ُُرّخح ًرا رديًًما، و
ُخ الطعماَم غرَي الواُبخ جبسمارة ُخ العود. وُذق س

َ
.بُكلوم  ُسرّة، ومل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

 ّيةخ حّواَء عقلّية  ُسرخاًي إاّييَ إّن الفكَر األهوائيَّ الكمائَن يف الَبَشَرةخ حصَل يل َبَداًل سن حّواَء احلسّ 
.رَّة على الّدوامامللّذات، وذائًقما األكلَة امل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

، ألنّه سما حفخَظ وصّيًة سنكَ  .أيّهما املخّلص  واحدة، فمماذا إّن آدَم طُرخَح بواُب  خمارَج َعْدن 
َة دائًمما؟يب أان املتجماوخَز أقواَلَك احمليي حيخل    

 إرمحين اي هللا ارمحين

رُت قماتاًل بضمريخ نفس ُُ قْتلَة قماينَي ابجمائَرَة بعزسي، وصخ ُُ ابجسد، لقد أكمْل ي إذ أحَيي
.وجتّندُت عليهما أبفعمايل اخلبيثة  

 إرمحين اي هللا ارمحين

وال أفعمااًل إهلّيًة الئقًة  همابيل، ومل أُقدّخْم لَك قط قرابني سقبولة،عدل إّنين مل ُأشمابه  اي يسوع.
.ابهلل، وال ضحّيًة طماهرة، وال سريًة غرَي سذسوسة  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

ًة وضحيًة ممقوتًة سًعما لبمارىءخ الكلّخ أفعمااًل دنسوحنن أيضماً أيتهما الّنفُ  الّشقية! إنّنما قّدْسنما 
.ة  َكمخثلخ قمايني. فلذلك ُقضَي علينما أيضماً وسريًة غرَي صماحل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َُ يفَّ َبَشر  .أيهما الفماخوري  عخظماًسما وَنَسَمَة حيماة. لكنًة و لقد ُبْلَتين سَن الّطنيخ حيوااًن ووضع
.اي خمالقي وُسنقخذي وحماكمي، اقبْلين اتئًبما  

 إرمحين اي هللا ارمحين

سمي اليت خَزنَمْتهما يل ايي اليت اُرتْسُتهما وبخُكلومخ نفسي ُولَك أعرتُف خبطما .أيّهما املخّلص
ّية .ابطخنماً األفكماُر القماتلُة بطريقة  ُلصوصخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ قد  .خلّخصأيهما امل ّنَك تضُرُب حبنوّ  ُت، إالّ أيّن أعرُف أّنَك ُمُخبٌّ للبشر، ألأخطأوإْن كن
.ماطرفتُبمادخُر إيلَّ كأب  داعيماً إايَي أان الشوترتأف حبرارة. تنظُرين ابكًيما   

 إرمحين اي هللا ارمحين

تطَرْحين يف ابجحيمخ ال تَمْرسخين أان الطريَح أسماَم أبوابخك، ولو يف الّشيخوخة، والَ  .أيّهما املخّلص
.لى البشرسقَفًرا، لكْن اسنْحين قْبَل الّنهمايةخ َصْفَح الّزاّلت مبما أّنَك ُستعطّخٌف ع  

اي هللا ارمحينإرمحين   

ُُ اآلَن سقاأان هو الو  ُُرّخح نهم جُبمليت، ُع فيمما بنَي الل صوصخ اّلذيَن ُهم أفكماري. وقد 
َُ أيّهما املسيُح املخلّخص أشرخْف عليَّ وطَبّخبينواستألُت ُكلوسماً  .. لكْن أن  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

ماَز عيّن، والالويَّ إذْ  ََ عيّن، وأان عماينين يف املصماعخ  إنَّ الكماهَن تَقدََّم فأبصَرين ُو ب، أعَر
.وَترّأْف عليّ  شرُق سْن سرمي، قخْف يبن اي يسوُع املعمار  . لك  

 إرمحين اي هللا ارمحين

مبما  صفح الزالتل، واسَنْحين اي ََحََل هللاخ الرَّافخَع خطمااي ابجميع، إرَفْع عيّن ُغلَّ اخلطيًةخ الثّقي
.أنََّك ُستَمَعطّخف  

هللا ارمحينإرمحين اي   

ُُ توبة. إليَك أتقّدُم اي صمانخعي. فمارَفْع عيّن ُغلَّ اخلطيً ُُ وق صفح ةخ الثّقيل، وَهبين الوق
.مبما أنََّك ُستَعطّخف الزالت  

 إرمحين اي هللا ارمحين

هخك. إرفْع عيّن ُغلَّ ا .أيّهما املخلّخص خلطيًةخ الثّقيل، الترُفْضين وال تطرْحين سن أسمام ُو
.واسنحين َصْفَح الّزاّلتخ مبما أّنّك ستعطّخف  

 إرمحين اي هللا ارمحين

يماري، الظماهرةخ واملكتوسة، غريخ اختبإغفخْر يل زاّل ي اّليت صنْعُتهما ابختيماري و  .املخّلصأيّهما 
.ة. واصفْح عن مجيعخهما مبما أّنَك اإللهاملعروفةخ وغريخ املعروف  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ أواسَرَك سنُذ شبمايب، وأُزُت عمري كلَُّه ابآلال .أيّهما املخلّخص مخ ُسَتوانًيما ُسضَجعما، لقد أمهَل
.فلهذا أهتخُف إليَك أيّهما املخّلص، يف حنيخ االنقضماءخ خّلْصين سنعخمماً   
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 إرمحين اي هللا ارمحين

لكّنين  ،سنخ العخبمادةوهما أان ُسقَفٌر سْن فضمائلخ حُ  بذخ والقبمائح،ابل نف الُت قخنيَة لقد بّدد
.، ابدخْر إيّل ُستَحنّخنماً أاب الرأفةأهتخُف ُسَتضوّخراً: اي   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ًدا.  كيلإ .اي يسوع ُخ ًةخ الثّقيل، واقْمبَمْلين فماغفر يل! إرَفْع عيّن ُغلَّ اخلطي ،تُ أطأخَأُخر  سما
.اتئًبما، مبما أنََّك إلٌه ُسَتعطّخف  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ًرا أعممايل، دائخًنما َوثَمَبماتخ أهوائي، طمالخ  ًبما عنهما ابجواب. لكْن ال تدُخْل سعي يف احملماَكمة، ُُمضخ
َْ عن سسماوئي برأفتخك، أيّهما القمادخُر على ين  أعرخ .كّل شيء، ونَّخ   

َتَشْفعي فينامرمي يّتها البارّة أ  

أنَو سْن دجيور األهمواءخ  اسنحيين اي سرمُي نخعمًة سنريًة صمادخرًة سَن العخنمايةخ الُعلويّةخ اإلهلّية، لكي
.سريتخكخ اُلمبهخَجة تقوميماتَ وأَسَدَح بنشماط     

تشفَّعي فينامرمي أيّتها البارّة   

هخ اإلهلّية. وغمادرتخ كلَّ َوثَب سنحنيةً لقد ابدرتخ حنَو املسيحخ  ماتخ اللذاتخ الّشرخسة، لنواسيسخ
ُخ مجيَع الفضمائلخ َكواحدة .وبُكلّخ الورعخ َصنَمْع  

تَشفَّْع فينا أندراوساي قدِّيَس هللا   

وجتعَلنما اآلن  ةخ اي أندراوُس الّشريُف، نتضرُّع إليَك أْن تُنقخَذان بوسمائخلخَك سن آالم املهمان
نَي َسَلكوَت املسيح حنن الذين منَدُحَك بخشوق  وإميمان .ُسسمامهخ  
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 اجملُد لآلبِّ واالبنِّ والّروحِّ القدس

 اخلطيًة الثقيل، واسَنْحين ُغلَّ املسجوُد له يف وحدانّية، إرَفْع عيّن  أيّهما الثمالوُث الفمائُق ابجوهر
.َعََباتخ خشوع   مبما أنََّك ُستَحنّخنٌ    

! اآلن وكلَّ أواٍن وإيل دهرِّ الّداهرين، آمني   

 للسيدة:
! إر  ماَء وشفيعَة اّلذين ميدحوَنكخ ومبما أّنكخ  ،ةخ الثّقيلفعي عيّن ُغلَّ اخلطيًاي والدَة اإلله ُر

.سّيدٌة طماهخرة اقبليين اتئبماً   

 

  األوديـة الثّـانيـة

:رمـسإلا  
. املسيَح الذي َقدخَم اببجَسدخ سَن البتول فأتكّلم وُأسبّخح إمسعي اي مسماءَ   

 إرمحين اي هللا ارمحين

َُ لخَصوت  اتئخب  إىل هللا و إمسعي اي مسماُء فأتكّلم .ُسسبّخح  إاّيه، وَأْصغي أيّتهما األر  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ّداً واقْمَبْل اعرتايف احلمارَّ  مبما أنك سرتآئف إصَغ إيّل بنماظرخَك الّرحيماللهمَّ  ُخ  .  

 إرمحين اي هللا ارمحين

نعتخَك كلله ، ت. لكن تَمَرأَّْف على صُ أخطأُت أكثَر سن مجيعخ النماس. وحدي إليَك أخطألقد 
.أيّهما املخّلص  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

.ما سددََتما لبطرسلقد مشلْتين َسهماوخُل األسواء، لكن اسدد يَدَك إيّل كم .الّرب  املتحنّخنأيّهما   

ارمحينإرمحين اي هللا   

.ْح عيّن مبراَحخخكفماْصفَ  ،أان أيضماً دسوَع الزّانيةو إّنين أُقرّخُب لَك  .أيّهما املَخّلُص الّرؤوف  

 إرمحين اي هللا ارمحين

.ابلُكلّخيَّة لقد سوَّدُت مجماَل نفسي بخَلذَّاتخ األهواء، وصيمَّْرُت مجيَع عقلي تراابً   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ اآلَن ُحلَّيت ُُ طرحيماً عمارايً وسن ثَّ  ،دًءااّليت نَسَجهما يَل اخلمالُق بَ   األوىللقد سزَّق . حصل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ َطْمرًا مُمَزَّقما اّلذي نسَ  مالقد َتَسْربل ٌل خماز  و  ،َجْتُه يَل احلّيُة مبَشوَرَتخ .هما أان َخجخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

رُت خمازايً  ،قليب هبماين قد نظرُت إىل مَجمالخ الغرَسة واخَندَع إنّ  . ُعرايانً ولذلَك صخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َلَدين على َظهري رؤسماُء األسواءخ كمافًة، وأطمالوا امثَهم عليّ  َُ .لقد   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ هبمائي املصنوَع قدميما سن مجمالخ اخلُلقةخ األوىل، وهما أان اآلَن سُ  .لًقى جُمرًَّدا خمازايً لقد َأضع  
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اي هللا ارمحينإرمحين   

ُْ يل وأان أيًضما املال ةخ سن هللاس ْدًءابَ  ابجلديََّة ملما عرَّْتين بَ إنَّ اخلطيًَة خماط .َن احلّلةخ املنسُو  

 إرمحين اي هللا ارمحين

رابَل اخلخزيخ كورقخ الّتينةخ توبيًخما ألهوائي ذات الّسل ُُ سخ .طةخ الّذاتّيةلقد توّشْح  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ ذا يلقد زيَّ  ضَّب  جبراين  دمخ احليماةخ األهوائخيَّ  ن بثوب  ُسبقَّع  وُُ
ُ
ّبةةخ وامل َة بقبماحة   حخ .الّلذَّ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ سما حبَسبخ الّصو  .خلّخصأيّهما امل ُُ ثوَب ُسدي، ودّنْس .رةخ واملثمالإّنين قد وسَّْخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ حتُ و  . العدوّ والفسمادخ اهليويل. وسخن َثَّ َيضغُط عليَّ قرخ األهواءخ لقد سقط  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ العيش .خلّخصأيّهما امل ُُ اآلَن على عَ  َة اهليولّيَة الوادََّة القخنيةإنَّين فضَّل َدمخ القخنية، فحصل
.َسوثوقماً ابلفعلخ الثّقيل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

 ُُ رابلخ لقد زيَّن َُتنوّخعخ األشكمال، فحَصل األفكمار صنَم الَبَشرةخ بسخ
.ُُ َسشجوابً ُسداانً امل  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

، ُسهمخالً الّصورَة ا ّيةخ فقط ابهتممام  ُُ جَبممالخ الزّينةخ اخلماُر املرسوسة سن هللا. لّداخلّيةَ لقد اعتَني  

 إرمحين اي هللا ارمحين

.كلَّه  اللّذات، فأفسْدُت عقليحّبةخ مرُت قبماحَة آالسي ابلنّمَهضماتخ الُ لقد صوّ   

 إرمحين اي هللا ارمحين

لّخصلقد َسوَّدُت ُحسَن الّصور  ُُ وقًتما سما الضمائع رهمخ كمالدّخ   ةخ القدميةخ ابألهواء. فماطلُْبين اي 
.لتجَدين  

 إرمحين اي هللا ارمحين

أيضماً   سوعي أان. فماقبْل دتُ أخطأُت مبفردي. وحدي إليَك أطخأأهتخُف حنَوَك كمالزّانية: قد 
لّخص!  ُُ  كطيب  اي 

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ سخثَل داود بب ْلين دخ  إّنين قد زَلخق ُُ حَبْمَأةخ الُفجور. فماغسخ  أان أيًضما ابلَعََبات، اي وتَلطَّخ
لّخص ُُ.  

 إرمحين اي هللا ارمحين

خلّخُص اغفْر يل، ألنّه مل ََيط
ُ
ْأ إليَك أحٌد سن ُذرّخيَّةخ آدَم  أهتخُف إليَك كمالعشَّمار: اغفْر يل أيّهما امل

أان. ُت إليكأخطأكمما   
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 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ أستلخُك دسوًعما وال توبًة وال ُخشوعما. فماسَنحين إ .أيّهما املخلّخص اّيهما أنُ مبما أّنَك إّنين لس
.اإلله  

  اي هللا ارمحينإرمحين

هي يف ذلَك احلني، بل افَتْحهُ  .اي رب  اي ربّ  . يل أان الّتمائَب إليكال تُغلخْق ابَبَك يف ُو  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َُ اْدُعين. ومبما أنّ  .ب  البشرأيّهما احمل .َك صمالخٌح اقبَمْلين اتئبماً اي َسن َيشماُء الكلَّ أْن َيُلصوا! أن  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُْ إىل تنه داتخ نفسي، واقَبْل قطراتخ ُسقليّت، وخ .خلّخصأيّهما امل .لّخصينأنصخ  

. أيتها الفائق قدسها والدة اإلله خّلصينا   

 للسيدة:
نمادائمماً  يهلسديحخ وحَدكخ ، ابتُكلّخ املتسماسية عن  أيّتهما البتوُل الطماهرُة والدُة اإلله  .يف خالصخ  

:ررمس آخإ  
دميما لشعيب يف القفر، نبخُع املماَء سخَن الصَّخرةخ قأان هو هللا، املمطخُر املنَّ واملا انظروا: إيّن أنظرو 

.بيميين وحَدهما وقوَّ ي  

 إرمحين اي هللا ارمحين

يين اخلطيًَة األوىل، هكذا يهتخُف الّرّب. فمامسعي اي نفُ ، واب .أنظروا انظروا: إيّن أان هو هللا
.وإله  و حماكم  وخمافيه وكداّين    
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ين اي هللا ارمحينإرمح  

ُخ سوى قمايَن القدمي و مل! هماكخ أيّتهما الّنفُ  الكثريُة خطماايوحي ُّخ س السَخ ذاكلن شماهب ذ أس
ُخ عقَلكخ ابلوثَمَبمات البهيميَّ  .ةرامجًة ُسَمكخ ابألفعمال القبيحة ، وقتل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ مل ُتضمارع . فشي يه، وأنوُش مل تَغماري سنه، اي نفُ ! لقد جتماوزتخ مجيَع اّلذيَن قَبَل الّنماسوسخ
دتخ ُسقَفَرًة سن حيماة الصّ  ُخ أخنوَخ ابنتقمالخه، وال نُوح، بل ُوُخ ديقني. وال سماثَل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ  ُخ وحَدكخ فتح ُخ ُكلَّ َبَشَرتخكخ ك مممارقاي نفُ ! أن ، وأفعماَلكخ ُسخطخ إهلخك، غّرق  َ أر
ُخ خمارخَج الكنيسةخ امل وحيماَتكخ  .خلّخصة، ولبخث  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ ر  ُخ ايإنَّ السَخ انتحَب قمائاًل: إّنين قتل سما َترَعبنَي،   نف ُ ُالً بجرحي وشمااّبً لشدخي. وأن
خًة ابجسَد والعقل ُخ ُسوسّخ .إْذ قد تدّنس  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ل  وا لو السَخ القمات تُ ماير كيَف غ  !واَحرياته ُُ الّنفَ  كُر ُ  األّول، فقتل لعقَل كشماّب، وأس
حّبةخ لّلذةابجسَد كأخ  نظرَي قمايني القما

ُ
.ُّداً  تل، ابلَوثَبماتخ امل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

صًنما ما، وُتشيّخدي حخ ًُ ُخ يف أن تبين بُر واتخك، إال أّن اخلمالَق شّتُ بشهَ  اي نفُ ! لقد تفلسف
، وحطَّم حتمايالتكخ إىل احلضيض .آراَءكخ  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

سمي.ر انلقد  ُْ نفسي ُو ، هما نخبماُل العدّو اّليت قد َومَسَ ُُ ُُ وَتّشم هما ابجخراحماُت  ح
.والُقروُح والعماهماُت تُعلخن بخصوت  عظيم  كلوم أهوائي االختيماريّة  

ارمحينإرمحين اي هللا   

ُخ نمماَر  إّن الّربَّ أسطر سْن لدن الّربّخ وقًتما سما انرًا وأحرَق إَث الّسدوسينَي اهلمائخج، ُخ أضَرْس وأن
ُخ َعتيدٌة أن حَترتقي فيهما مبرارة   هّنم اّليت أن َُ.  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُص الق ُُ ابَ املو  ،واملَعذّخُب األفكمارَ  ،لوبَ إعرفوا وانظروا أيّن أان هو هللاُ الفماحخ  ،ألفعمالَ كّخ
عخ وامل ،واحلماكُم لليتيمخ  ،اخلطمااي لهخبُ وامل .سكنيواملتواضخ   

َتشفَّعي فينامرمي أيّتها البارُّة   

ُخ ذخراَعيكخ حنَو اإلله  مااي سرمي! ملّ  ُخ غمارقًة يف بجَّةخ الش رور، َبسّط الّرؤوف، لذلَك َسدَّ حنوكخ  كن
.ةيَد َسعونة  مبحّبتهخ للبشرخ كمما سّدهما لبطرس، سؤثخراً توبَتكخ ابلُكّلي  

َتشفَّعي فينامرمي أيّتها البارُّة   

، حمائخدًة عن ُخ يف يقخ املآثخخ اطر  لقد ابدْرتخ حبخخرص  وشوق  كلّي حنمَو املسيحخ لّسمالخفة، وتَربَّي
ُخ أواسَره اإلهليَة بطهمارة  ونقماوة .قخفمار  غريخ َسسلوكة، وأْكَمل  

تَشفَّْع فيناأندراوس اي قِّّديَس هللا   

مْد ونَنظُْر ُمّبَة اإللهخ الّسّيدخ للبشر، وَنُث لُه قب َل االنقضماءخ بُدسوع  هماتفني : اي نفُ ! لخُنشماهخ
.املخلّخص، بشفماعةخ أندراوَس ارَْحنماأي هما   
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 اجملُد لآلبِّ واالبنِّ والرُّوحِّ القدس

 ،ينوَخلّخصْ  ئَة، اقبَمْلين اتئخبماً تَجزّخ وُث اّلذي ال بخدَء له، غرُي املخلوق، والَوحدانّيُة غرُي املأيّهما الثمال
َلُتك تأخطأإْذ قد   بمْ َُ َْ عيّن، بل ارثخ يل ، وأنقخ  .أليّن أان  .ين سْن انرخ الّدينونةذْ فال تُمْعرخ   

! اآلَن وُكلَّ أواٍن وإىل دهرِّ الّداهريَن، آمني   

 للسيدة:
ماَء املبمادخريَن حَنوكخ وسينماَء احل لنَي يف تَقماطُرخ أيّتهما الّسّيدُة الطماهرُة والدُة اإلله، اي ُر ماصخ

.األسواج، إستعطخفي يل ابَنكخ الّرحيمخ اخلمالق، بطلبماتخك  

 

  الثّـالثـةاألوديـة 

:رمساإل  
.زعزخعةتغريخ املالَك على صخرةخ وصماايَك شّدْد كنيستَ  .أيّهما املسيح  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ََ الّسدوسينيإنَّ الّربَّ أسطَر ب !اي نف ُ  .دءاً انراً سن َلُدن الّرّب، وأحرَق أر  

 إرمحين اي هللا ارمحين

.سيغور اسبقي فماخُلصيذاك، وإىل  سثَل لوطَ  اي نفُ ! اني إىل ابجبل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

.هلياي نفُ ! اهريب سن احلريق، سن سعريخ سدوم، وفُمّري سن إفسمادخ اللهيبخ اإل  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

رْك يل  ُت إليَك مبما يفوُق القيماس. لكْن أغضخ واتأخطألَك أعرتُف:  .أيهما املخّلص
.كمتحّنن  

 إرمحين اي هللا ارمحين

.سيُح املخّلصُت أكثَر سن الكّل. فال تُغفخْل عيّن، أيهما املأخطأ ،مبفردي إليكَ ُت أخطأ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َْ عيّن أان إذا سما ض َُ هو الرّاعي الّصماحل، فماطلْبين أان اخلروف، وال تُعرخ .َللُأن  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َُ هو ُمابلي، وبَك اي ُّلصي أت َُ هو يسوُع احلُلو، أن .َبَّرأن  

 أيّها اإللُه الثّالوُث القّدوُس ارمْحنا

.حد، خلّخْصنما سَن الضَّاللةخ والتَّجمارخبخ واملخَحنواالاإلله أيّهما الثمالوُث   

 أيّتها الفائُق ُقدُسها والدُة اإللهِّ خلِّّصينا

 للسيدة:
َة الرَّبّ  .حي أيّتهما البطُن القمابخُل اإللهفر إ . حيماتخنماافرحي اي أُمَّ  .افرحي اي ُسدَّ  

:رمـس آخـرإ  
َُ وحَدَك ُقد اي رب. ُتزعزع على صخرة وصماايك. ألنَك أن

ُْ قليب امل . وٌس وربٌّ ثبّخ  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

 قليب قبَل النّخهماية: قد لقد استلكُتَك ينبوًعما للحيماة، اي سبيَد املوت! فأهتُف حنَوَك سن صميمخ 
.وخلّخْصينُت فماغفخْر يل أخطأ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

وورثُ سما  أيهما املخلص إنين قد شماهبُ ذوي البذخ و الشطمارة الذين كمانوا يف عهد نوح
 ُقضي عليهم بطوفمان الغرق.

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُد خماطىٌء سَن ا ،ُت، فماغفخْر يلأخطأُت إليَك اي رّب، أخطأقد  َُ لبشرخ إالّ جتماوزتُه ألنَُّه ال يُو
.أان هبَفوا ي  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ حماَم الضَّمارخَب أب مازي قريبخكخ ياي نفُ ! لقد شماهب َُ عًة إىل الوراء ه، ومل تسرُتي  ُخ .را  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َعَة أيّمُتهما النفُ  الشقّية! بَمرَكَة سماْم مل َترخثي، والس كىن  َخ سثلَ الواسخ  ايفخَث مل متُلكي يف أر
.االغتفمار  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ي س َخ اّلىت َيسيلُ  أَر حرَّاَن اخلطيًة، وهُلمّخي ناي نفُ ! اخُر  سنهما بَقماٌء دائُم إىل األر
.احليماة، اّلىت َورخَثهما إبراهيم  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ أنَّ إبراهيَم ترَك  ََ آبممائخمهخ وصماَر غريبماً ستاي نفُ ! قد مسع .نقال. فشماهبي عزَسهقدميماً أر  

 إرمحين اي هللا ارمحين

عَد الشَّيخوخةخ طريدَة َث بعند البّلوطةخ اّلىت مبفري، فَور إنَّ رئيَ  اآلابءخ أضماَف املالئكَة 
.امليعماد  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ أنَّ إسحَق  ديدًة سرّخيًّة جُبمَلتخه، قُمرّخَب للّربّخ ضحّيًة ُأيّمُتهما النفُ  الشقيَّة! قد َعَرْف
.فضمارعخي عزَسه  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ بطردخ إمسعيَل مبما أنَُّه كماَن ولَد األَسة. فمانتبهيخ وا حذري َأالّخ ُيصيَبكخ سثَلُه اي نفُ ! قد مسع
.لُفجورخكخ وفخسقخك  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ هماَُر املصريَّة قدميماً، إذ قد تعبَّْدتخ ابلعْزمخ  دتخ إمسعيل ابجديَد أي وولاي نفُ ! قد شماهب
قحة والتجماسر.ال  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ سّلَم يعقوَب البمادخ  َخ إىل السمماء. فلخَم الياي نفُ ! قد عرف  متتلكني ُحسَن َة سخَن األر
 العبمادةخ أسماًسما وطيدا؟
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  ارمحينإرمحين اي هللا

.حخ يف العماملخ بنَي النماسنفرد، متثماَل وشبَه سريةخ املسينفُ ! ضمارعيخ كماهَن هللاخ وامللَك املاي   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ذُج السمادوسيني. فماخُلصيخ اي نفُ ! ال تصريي عماسوَد سلح  ابلتخفماتخكخ إىل الوراء. فلرُيهخْبكخ منو 
.إىل أعلى سيغور  

 إرمحين اي هللا ارمحين

 سن هليبخ كلّخ اي نفُ ! اهريبخ سثل لوط سن حريقخ اخلطيًة. فّري سن سدوَم وعمورة. أهريبخ 
.شهوة  هبيمية  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َُ سمع سالئكتخَك لتويَف ك .ارَحين يمما ربّ  لَّ أحد  استحقماَق إليَك أهتخُف: ارَحمين سىت ًُ
.أعممالخه  

 إرمحين اي هللا ارمحين

بَّ البشر، واسنْح الُغفراَن ال ترفْض طخلَبَة اّلذيَن ُيسبّخحوَنَك، بل ترَأْف، اي ُمُ  .لّسّيدأيّمُهما ا
ُه سخنَك إبميمان .للطَّمالبنَي إايَّ  

َتَشفَّعيِّ فينامرمي أيـُّتها البارَُّة   

ُخ خلّخص .أيّمُتهما األم   ليين إىل إنَّين سضبوٌط بعماصخفخ واضطرابخ الزَّالَّت، لكْن أن يين وأدخخ
.سينماءخ توبة  اهليَّة  
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َتَشفَّعي فينامرمي أيـُّتها البارَُّة   

 ةخ التحن ن، وسن َثَّ افتحيخ يلقدّخسيخ اآلَن توس الت  ابتهمالّيًة حنَو والدةخ اإللهخ الكليَّ  .أيّمُتهما البمارَّة
.اإلهلَّية السُبلَ   

تشفع فيناأندراوس اي قّديس هللا   

ٌد عظيٌم للتَّوبةاي أندراوس رئيَ  كهنةخ كريُ، اسنحين بوسمائخلخَك َحلَّ اخلطمااي مبما أنََّك سُ  .رشخ  

 اجملُد لآلبِّ واالبنِّ والرُّوحِّ القُدس

حُة يف ثالثةخ أقمانيم! البسيُط غرُي املخلوق، الطّبيعُة اّلىت ال َبدء هلما، املسبَّ  ثمالوثأيّهما ال
ديَن إبميمان  لعخزَّتخك ُخ .خلّخْصنما حنن الّسما  

 اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل دهرِّ الدَّاهرين آمني

 للسيدة:
، االبَن املولوَد سن اآلبخ ب .اي والدَة اإلله ل  لواً سن رَُ ال زسمان، اي سن ولدتخ يف زسن  خخ

عة، فيما له سن َعَجب  سستغَرب   ُخ بتوالً وُسرضخ !ولبخث  

 

ألوديـة الـرابعـةا  

:رمـساإل  
: إيّنخ . فقمالوتظهر للنماس َك ُسزسخٌع أن ُتوَلَد سن البتولوأنَّ فجزع، مسخَع النيب  بُقدوسخَك  .اي ربّ 

ُُ مَسماَعَك ف . اجملُد لُقْدرتخَك اي ربّ جمسع ُُ !زع  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

َْ عمن .البشر أيّهما الداّيُن العمادُل احملب   ُُ  ال تَغفخْل عن أعممالخك، وال تُعرخ ُبلتخك، وإْن كن
ُُ وحدي الّسلطماُن ، فلَك كلنسمان  مبما يَتجماوُز ُكلَّ إنسمان. لكْن مبما أنََّك رب  الكلّخ   قد خطخً
.أن تَغفخَر اخلطمااي  

 إرمحين اي هللا ارمحين

. العمُر ينصرُم، عدّ اي نفُ ! إّن االنقضماَء قد دان، والّرحيَل قد قَمُرَب، وملَ َتتّمي وملَ تست يخ
ُن قريٌب على األبواب. زسماُن احليماةخ جَيري كماملنمامخ والزَّهفماهنضي ر، فلمماذا نضطرُب . الدايَّ
 ابطال؟

  ارمحينإرمحين اي هللا

ريهما إب زاءخ انظَرْيكخ وُسّحي اي نفُ ! انتبهيخ وتَصفَّحيخ أفعماَلكخ اّلىت صدَرْت سخنكخ وَأحضخ
، وقويلخ أفكماَركخ وأفعماَلكخ للمسيح مبجماهرة ، فتتزكَ  .يَقَطراتخ َعََباتخكخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ر يف العماملخ خطيًٌة وال فعٌل وال َرداءَ  .أيّهما املخلّخص ْسُتهما أان، ابلَعقلخ والقولخ ٌة إالَّ واُرتَ ملَ يصخ
 والعزمخ واملوقخفخ والنّمّيةخ والعمل، مبما ملَ يفعلُه آخُر قّط.

 إرمحين اي هللا ارمحين

 ، ُُ ُُ أان الشقيَّ  سن ههنما قد أُدخن ب ُد أكثَر  سن ههنما قد ُشجخ َُ سن قخَبلخ ضمريي اّلذي ال يُو
 وّنين وَخلّخْصين أان ي والعماملخُ الكّل، أشفخْق عليَّ الداّيُن والفمادفيمما أيّهما  ،عنفمًا سنُه يف العمامل

 .عبَدك
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 إرمحين اي هللا ارمحين

 الّصعودخ الَعملّي عظَُّم يف رؤسماءخ اآلابءخ هي رسٌز عنخ لس لََّم اّلىت رآهما قدميما املإّن ا اي نفُ  
ُخ إذاً أن تس ًْ . فتجدَّديايالعلمخ والثماور ريي ابلعملخ و تسواالرتقماءخ العلمّي. فلن شخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

، خمادخسماً ماج، وتكبَّد قخرَّ الّليتيحبَمَر حرّخ الّنهمارخ َنظَراً لإلماإّن رئيَ  اآلابءخ ص ل، ستحمايالً كلَّ يوم 
َذ املرأََتني .ابلرّخعماية، جمماهداً خمادخسماً ليّتخخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ما كثريُة اي نفُ ! اعلمي أّن املرأََتني  مهما العمُل والعلُم ابلثماوراي. اسَّما ليَّما فهي العمُل مبما أهنَّ
ما ُزيلُة التَّعب، ألن بغريخ أتعماب  ال يتقوَُّم ال علٌم وال  ما العلُم مبما أهنَّ االوالد، وأسَّما راحيُل فلهنَّ

 .عمل

 إرمحين اي هللا ارمحين

االابءخ، لتمتلكي عماًل سع علم  وتصريي  اي نفُ ! اسهري وأَرضي هللَا سثَل العظيمخ يف رؤسماءخ 
عقاًل انظرًا اىل هللا. وتَبُلغي ابلثماوراي اىل الّسحمابةخ اّلىت ال يُْدَخُل إخليهما، وتصريي اتُرًا 

 .خطريًا

 إرمحين اي هللا ارمحين

َُ لكخ اي نفُ ! إنَّ العظيَم يف رؤسماءخ اآلابءخ وَلَد رؤسماَء اآلابءخ االثيَن عشر ف رّخيًّة ثبَّ ُسلًَّمما سخ
، واملسمالخَك كمَ  ًعما حبكمة  كّليَّة  األوالَد سخثَل َسراق  .صماعدللّصعودخ العملي واضخ  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

، فماير لقد غ !اي نف ُ  ُخ بُكوريَّة ابجممالخ األول سخن أتخ عيسو املمقوتخ ، ضمابطخ عقبلابع كخ
ُخ سخَن البَمرَك ُخ اي شوسقّط ة والعمل. فلذلَك اآلن ملعرفابسن ُهتني:  قّيةُ ةخ األبوية، وُعرقخل

.تويب  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُستَدنّخسماً  دخ دائمماً ستحراً ابلبعيسو ُدعَي آدوم ألُلخ افراطخ مممارستخهخ الّشبق، ألنَُّه كمان س
بَّةخ اخلطيًة ُحخ

َي آدوم اّلذي أتويُلُه حرارُة الّنف خ امل .ابللذَّات. فُسمّخ  

ارمحين إرمحين اي هللا  

زبلة، فَلْم تَغما
َ
ُخ أبنَّ أيوَب تزَكَّى ُمالسماً على امل ُخ ياي نفُ ! قد مسع ولته، وال سَلْك ري ُر

ُخ عمادسَة الثّبماتخ يف كل سما عَرفتخهخ وعلخمْ  رَّبتخهثَبماَت نّيتخه، لكّنكخ حصل .تخهخ ُو  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ظيَم الشهرَي بَكثرةخ زبلة، والعُسقرًَّحما على امل اآلَن عمارايً  إّن اّلذي كمان بخدًءا على الكرسي صمارَ 
.ما والُقروَح لْؤلؤازبلَة بالطً وفماقخَد األوالد، إذ احتسَب امل األوالخد حصَل بغتًة عمادخَم املنزخلخ   

 إرمحين اي هللا ارمحين

فرَي والر تبَة امللوكّيَة، اإلنسماَن   َوقمََّر ابلغىنيَق املنيُتُه والّصدّ ابجزيلَة قإّن املتسربَل التماَج والَبخ
.واملواشي، فَمُقَر بغتًة، وَعدخَم الثَّرَوَة والّشرَف واململكة  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

َد صّديًقما وممدوًحما أكثَر سَن الكلّخ إالَّ أنُّه مَل ينُج سن َسكماسنخ الطماغية  إن كماَن ذاَك وُُ
ُخ  ُخ أيّتهما النفُ  الشقّية، إذ أن ََ أن حيلَّ وُحُفراتخه. فأن ُمّبٌة للخطيًةخ، سماذا تصنعنَي إذا عَر

 .بكخ شيٌء سن األشيماءخ غريخ املْأسولة

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ ابلّروح .ملسيحأيّهما ا ُُ اببجسد وتدنَّس ُُ جبمليت، لكْن مبما  إّنين قد توسَّخ أّنَك وقد تقرَّح
 إغسلين، أوضخحين أيّهما املخلّخص إرحْضين، ّطهخْرين، .مما يل ابلتوبة سًعماهالطبيُب املماهر اشف
 .أنقى سن الثّلج

 إرمحين اي هللا ارمحين

َُ بذل .أيّهما املسيُح الكلمة سُدَك سنحَتُه فج ،ما ُصلبَُُ ُسَدَك ودَسَك عنخ الكلّخ ملّ أن
َُ روَحَك لكي تُ  َلين إىل واللكي تعيَد بهخ ُبليت، ودُسَك لرتحَضين بهخ. وأْسَلْم .دخكدخخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َُ  .بماريأيّهما ال َخ لكيمما خنلص، وُصلب َُ خالصماً يف َوَسطخ األر  إبرادتخك على لقد صنع
ُْ ُسغَلقة. والَبااي الُعلويُّة والس فل َُ َعْداًن اّلىت كمان ّيُة واألسُم قماطخبًة إذ َخُلصوا خشبة ، وفتح

.يسجدوَن لك  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ْر يل  ُم النمابخُع سْن ُنبخَك َحيًمما واملماُء القماطخُر سنُه للغفرانخ سليصخ ال شرواًب، لكيمما أتطّهَر بكخ الدَّ
.ييةخ وشمارخاًب إايهما كصبغة وسشروبْ األسرين سصطبًغما أبقوالَك احمل  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

فَأ مبما أنّه عمادخُم ، وجُمَرٌَّد سن العرسخ وسن العشماءخ سًعما وسصبماحي قد انطاخلدرأان ُعرايٌن سن 
 ُْ الي،  وأان وأان راقٌد، والعشماُء َقد ُأكَل، دوينالزَّيُ. واحُلجرُة قد أُغلخَق ُْ يداي وُر رُبَط

ما ًُ ُُ خمار  .وأُلقي

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُْ ُنَبَك املتسربخَل احليماَة كأسماً اّلىت .أيّهما املخّلص ََ لنما سنهما يَنبوٌع إّن الكنيسَة استلَك  فما
.ٌف للُغفرانخ واملعرفةخ رمسماً للعهدينخ العتيقخ وابجديدخ سًعماُسضماعَ   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ْدعيُن ابملعرخفة، لًَالَّ أصرَي إّن زسماَن حيما ي قصرٌي وُسفعٌم عنماًء وخبثما، لكنخ اقْمبَمْلين ابلّتوبة، وا
َُ أيّهما الّسّيُد تَمَرّأْف علللغريبخ قنيًة وسأكال. فأ .يَّ ن  

هللا ارمحينإرمحين اي   

َع الفرّخيسي، بْل وابطال. لكْن ال َتشُجْبين س اً أان ستشماسخٌخ ابلكالم اآلن، وقليب ُسوٌر سد
.ين سُعه، تواضَع العّشمار وأحصخ قسط احلكمابحلري َهْبين أيّهما الرؤوُف وحدَك وامل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ أنَّين  .أيّهما الرُؤوف ُُ وخعماَء بَ أخطأقد علخم  ابلّتوبة واْدُعين َشَر ي. لكنخ اقبلينُت وأهن
َُ أيّهما املخلّخُص تر ما ، لًَال أصرَي للَغريبخ قنيًة وسابملعرفةخ  .َأْف عليَّ كال. فمان  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

سمًا نفسي ابألهواء. لكن اقبلين ابلّتوبة،  .أيّهما العطوف رُت َكصنم  جبمليت سنجّخ إّنين صخ
َُ أيّهما املخلّخُص ترأْف عليَّ   .واْدُعين ابملعرفةخ لًال أصرَي للغريبخ قخنيًة وسأكاًل. فأن

 إرمحين اي هللا ارمحين

صرَي عيُن ابملعرخفةخ لًالَّ أوبة، وادْ أيّهما املشرتع. لكن اقبلين ابلتّ  صوُتَك سما مسعُته وكتماُبَك خمالفُته
َُ أيّهما املخلّخص، ترأَّْف عليَّ  .للغريبخ قخنيًة وسأكاًل. فأن  

شفَّعيِّ فينامرمي تَ  أيـُّتها البارَّةُ   

ُخ سن هللاخ بنعمة   .أيّمُتهما البمارَّة ُخ اببجسد، فحظَي ُخ سريَة العدميي األُسمادخ وأن لقد َسلْك
عظيمة  حقَّما، سؤازخرًة اّلذيَن ُيكرّخسوَنكخ إبميمان. لذلَك َنْضرُع إليكخ أن تُنقخذينما بطَلخبماتخكخ سخن كلّخ 

 .احملن

تشفّعيِّ فينامرمي أيـُّتها البارّة   

ُخ اي سرمُي إىل قماعخ الرَّذا ئلخ القبيحة. لكنَّكخ مَل ُتضَبطي سنهما، بل ابدرتخ بفكر  لقد سقط
ُخ طبيعَة املالئكة  .اثقب  حنَو رأسخ الفضمائلخ ابلعملخ حبمال  ُسسَتعَجبة، لذلَك أَذهل

تشفَّْع فيناأندراوس اي قّديس هللاِّ   

ال تفتُمْر سبتهخاًل يف صلواتخَك إىل اإللهخ الثمالوثخ الفمائخقخ مس وه، مبما أنََّك  .اي أندراوس فخَر اآلابء
سماثخٌل لديه، لكي ننجَو سَن الُعقوابت، حنن اّلذيَن بشوق  َندعوَك لنما شفيعمًا إهليمًا ، اي مجماَل  

 .كريُ

 اجملد لآلبِّ واالبنِّ والّروحِّ القُدس
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م، ويف األشخماصخ غرُي مم أتكلَُّم يف الهوتَك أّنَك يف ابجوهرخ غريُ  َتزخج، وأّن الالهوَت ُسنقسخ
 عظيمخ املسبَّحخ بهخ يف العالءخ حَد الثمالوثيَّ ستسماو  ابمللك والعرش، وأهتخُف حنَوَك ابلّتهليلخ الواال

.بتثليث  

! آمني .اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل دهرِّ الّداهرين   

 للسيدة:
ُخ يف األسرْينخ  ُخ عذراُء ولبث ُد ُدََّد انسوَس الطّبيعة، سعماً بتوالً ابلطّبيعة، فماملولو ولدتخ وأن

.ألنَُّه يفعُل سما يشماء واحلشما َوَلَد بغريخ نفماس، ألن حيُث يشماُء اإللُه يُغَلُب نخظماُم الطبيعة  

 

  األودية اخلامسة

:رمساإل  
ْدين إىل أواسرك ،ما أيّهما احملب  البشرسَن الّليلخ أَّدجلُ ضمارخعً  أن  وعّلمين اي ُلّخص فأنخرين وأرشخ

. أصنَع إخرادَتك  

 إرمحين اي هللا ارمحين

بمااًب حمالًكمما، لكن لقد أُزُت ُعمري دائمماً يف الّليل، ألّن ليَل اخلطيًةخ حَصَل يل ظالًسما وض
.بًنماإَك املخلّخص، أظهخرين للّنهمارخ مبما أنّ   

 إرمحين اي هللا ارمحين

مالًفما للنماسو لقد  ُُ رْأايً ستجماوزًا ُو ُُ أان الشقيَّ رؤوبني، فصنع دَّ اإللهخ العلّي، ضماَهي سخ ضخ
ُُ َسضجعي كمما دّنَ  ذاك سضجَع أبيه .ودّنس  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ مثأخطأُت إليَك ثَّ أخطألَك اعرتف: قد  .أيّهما املسيُح امللك رَة الّطهمارةخ والعفَّةخ  ُت إذ بع
.قدميماً بيوسَف إخوتُهُ كمما فعَل   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ اي نف ُ للُعبوديَّةخ رمسما لإخوَُتما، وُدفخَع ذاَك احللو  ُ سنعَ يالّنفُ  البمارَُّة ب ُخ  لّرب. فأن بُع
 جبملتخكخ لشرورخك.

 إرمحين اي هللا ارمحين

فيف، وال تصريي فماُرًة عضمارخعي يوسَف الصّديَق ذا العقلخ ال !ُتهما الّنفُ  الّشقّيُة املرذولةأيمّ 
.ابلَوثَبماتخ البهيمّيةخ ستجماوزًة الّشريعَة دائًمما  

 إرمحين اي هللا ارمحين

 َرمسما لدفنخَك وإن كمان يوسُف قد سكَن ابُجبَّ وقًتما سما إالَّ أنُّه صمارَ  .أيّهما الّسّيُد والّرب
 وانبعماثك. فأان إًذا، أيَّ شيء  أُقدّخُم لَك نظرَي ذلك؟

هللا ارمحينإرمحين اي   

ما قدميما يف سيماه النّ  ًُ ُخ بسَفطخ سوسى أنُّه كماَن ُستموّخ هخ َكفي سريرخهخ اي نفُ ! قد مسع ُخ هرخ واسوا
.رَّةن سكيدةخ الرّْأيخ الفرعوين املهماراًب سخ   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ وقًتما سما أّن الَقوابخَل كنَّ يَقتلنَ  طفل  ذكر  قبَل البلوغخ  كلَّ   أيّمُتهما النفُ  الّشقيَّة! إذ قد مسع
كمَة سخثَل سوسى العظيم ُخ ارَضعيخ احلخ .أي عملخ العخفَّة، فأن  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ قماتخلَة العقلخ املصري كمما فعلَ  يين أيّمُتهما النفُ  الّشقيَّة! إّنكخ سما ضرب  سوسى العظيم. فأخَبخ
.كيَف تَقطُننَي ابلّتوبةخ قَمْفَر األهواء  ، إًذا  

اي هللا ارمحينإرمحين   

ي سريتَُه لتح ى املعظَّم قطَن الَباري. فهلّم  اي نفُ  إّن سوس صلي على ُسعمايَنةخ ظُهورخ وشماهبخ
 اإللهخ يف الَعوسجة.

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُْ البحراي نفُ ! سما ، لكي يليبخ اإلهلمجَّمدتخ العمق رمسما للصّ و  ثلي عصما سوسى اّلىت فَلق
ُخ أيضماً  لي الَعظمائم تستطيعي بهخ أن .أن ُتكمّخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

سما سخثَلكخ هللخ سريًة اي نفُ ! هروُن قدَّم هللخ انرًا بال عيب  وال غّش. لكن حفين وفنحماَس قدَّ 
 غريبًة دنسة .

 إرمحين اي هللا ارمحين

سمي وعق .أيّهما الّسّيد ُُ نفسي ُو ُُ ثقيَل العزم، وغرَّق لي كمما غرَق فرعوُن إنَّين قد حصل
.املر  بواسطةخ ايني  وايسَبي ، لكن اْعُضدين  

 إرمحين اي هللا ارمحين

بخَل عقلي ابلّطنيخ أان الشقّي، فأتضرُع إليك حبمخيمخ َعََبا ي ُُ أيّهما الّسّيد : سثَل الثّلجخ  لقد 
. بَميّخْض حّلَة َبَشر ي  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ أعممايل .خلّخصأيّهما امل ابخلطمااي، لكوين  أُُد َأين قد جتماوزُت كلَّ إنسمان إّنين إذا تصّفح
ُُ بعقل  وسعرفة ، ال جبهل  وغبماوة .قد خطً  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َلَتَك.  بمْ ُخ َُ الطماهُر ابأخطأإرثخ يل اي رّب، إرث يل. أان  ، عةخ وحَدكلطّبيُت، فماغُفر يل أن
ُد خُ  َُ واَك يُو .لًوا سْن دن وليَ  أحٌد سخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َُ اّلذي مل َتزْل إهلما وألُلي َتصوَّرَت سخثلي، وأريَتين .أيّهما املخّلص  عجمائب، إذ َطهَّرَت أن
َُ فيَض نزيفخ دمخ الّنمازخفةخ بَلم خ  ني، وأوقف . ُهْدبخ ثوبخكالَُبص، وشدَّدَت املفلُو  

  اي هللا ارمحينإرمحين

بخ املسيح، لتُنَقذي سخَن و وتقدَّسي واْضُبطي ُهدَب ث الّشقّية! ضمارخعي انزخفَة الّدم أيّمُتهما الّنف ُ 
.وتسمعي سنُه: اميماُنكخ خلََّصكخ  الكلوم  

 إرمحين اي هللا ارمحين

لُيقوّخَسكخ  اي نفُ ! غمايري املنحنيَة إىل احلضيض وتقدَّسي. وُخرّخي على قدَسْي يسوع 
 .سُلكني ابستقماسة  يف سبيلخ الّربوت

 إرمحين اي هللا ارمحين

ًرا عميقة، فأفخْض يل ينمابيَع سن ُدوالخَك الطماهرة، لكيمما أشرَب  .أيّهما الّسّيد َُ بًمْ وإن كن
ثَل الّسماسريَّة وال أعطُش أيًضما، ألّنَك ُتدفخ   .احليماة يُق جممار سخ
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 إرمحين اي هللا ارمحين

َل أان ايضماً ح .الّسّيُد والّربّ يّهما أ لوااًن حىّت أغسخ ْر يل دسوعي سخ دَقيت نفسي، وأنظَرَك فلتصخ
.أيّهما الّنوُر اّلذي قبَل الّدهورخ َنَظراً عقليًّما  

تشفَّعي فينامرمي أيـُّتها البارّة   

ُخ بشوق  ال يُقدَُّر أيّمُتهما السَّعيدُة ألْن َتسُجدي لعودخ احلي ُخ لقد اْرحت بُغية قصدخك.  مماة ، فنل
يلين أان أيضماً  .أْن أحظى ابجملدخ العّلوي لذلَك أهّخ  

تشفَّعي فينامرمي أيـُّتها البارّة   

ُخ راحًة ال يَعقُبهما أملٌَ  .أيّمُتهما البمارّة ُُزتخ ُسيوَل األردن، فصمادف بفخرارخكخ سن لذَّةخ ابجسد.  لقد 
ينما .فبوسمائلخكخ خّلصينما سخنهما ونّخ  

َتشفَّْع فيناأندراوس اي قّديَس هللا   

ُل إليَك بشوق  وخوف   مبما أنََّك سقدٌَّم ابلتفضيلخ فيمما بنَيَ الر عماة، أتوسَّ  .اي أندراوس احلكيم
.كثري ، لكي أانَل بشفماعماتخَك اخلالَص واحليماَة األبديَّة  

 اجملُد لآلبِّ واالبنِّ والرُّوحِّ القُدس

د َُ اآلُب واالواأيّهما الثمالوُث اإللُه ال إاّيَك مُنجّخ  بُن والّروحُ حد: قدوٌس قدوٌس قدوٌس أن
.املسجوُد لُه سرسدا القُدس، ابجوهُر البسيُط الفردُ   

! اآلَن وكلَّ أوآٍن وإىل دهرِّ الّداهِّرين آمني   
 للسيدة:
َُُل هلماأيّمُتهما األ نيت اإللُه البمارئ الدهوَر سنكخ لبخَ  عج .الغري املفضوضة م  البتوُل اّلىت ال َر

.وأحتَد بذاتهخ طبيعَة البشر  
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  ودية السادسةاأل

:رمسإلا  
ُُ سن كلّخ قليب إىل اإللهخ الرؤوف، فماستجماَب يل سن ابجحيمخ الس ف لى، وأصعَد سن صرخ

.الفسمادخ حيما ي  

 إرمحين اي هللا ارمحين

  هبتمافخ القلب: اللهمَّ سَن العمقخ  عييّن والّزَفراتخ اليتة  دسوَع لك أقرّخُب بنقماو  .أيّهما املخلّخص
ُُ إليَك فماغفخْر يل .خطًْ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ عن ربّخكخ سثَل دااثن وابريوم، فلًَالَّ تبتلَعكخ ه ، اصرخي سن اي نفُ ! قد ُنح ماويُة االَر
.صميمخ القلب: ارثخ يل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ أ بماكخ فراَم وصرتخ سثَل عجلة  شماردة. فَسلّخمي عمَركخ كمالاي نفُ ! قد شماهب غزال سن الشّخ
.جمنحًَّة ابلعملخ والعقلخ والثماوراي  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َرهما، فالاي نفُ ! إنَّ يَد سوسى ثبمََّتُ لنما كيَف يقتدُر هللاُ أن يُبيّخَض السّخ   ريَة املنَبصَة وُيَطهّخ
ُخ  .تيَأسي سن ذاتخكخ ولو اْنَبص  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

ُْ علّي وغمَرْتين بغتًة كمما ُر  .أيّهما املخلّخص ى يف البحرخ األَحرخ إنَّ أسواَج زاّل ي قد تراكم
ذوي الثالث ُنمائب.للمصريني و   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ العزَم العدمَي الش كرخ كمثلخ اسرائيَل قدميماً. ألنَّكخ  ُخ هنَم  بعدمخ متييز   اي نفُ ! قد حَوي فّضل
ي.األهواءخ احملبَّ اللذََّة على املنّخ اإلهل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ اللحوَم اخلنزيريَّة والقدوَر والطّعماَم املصريَّ على الطّعمامخ السَّمماوي كمثلخ  اي نفُ ! لقد فضّل
.ذاَك الشَّعبخ غريخ الشَّكورخ يف الَقفرخ قدميما  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ آابَر الّتصو راتخ الكنعمانية على ينبوعخ الّصخاي نفُ !  رةخ اّلىت سنهما هنُر احلكمةخ  لقد فضَّل
.ككْأس  َيسُكُب جمماري الّتكل مخ يف الالهوت  

 إرمحين اي هللا ارمحين

مسما بذلَك صّوَر راو إّن سوسى خدَسَك ُسذ ضرَب الّصخرَة ابلعصما سبَق  .أيّهما املخلّخص
.كمافًة سشروَب احليماة  نغرتخُف سنهُ ُنَبَك احمليي اّلذي   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ََ املرياثخ اميَّما هي كمثلخ يشوَع بنخ نون، ي أر ُُسّخ بخ  اي نفُ ! فتّخشي و واْقُطين فيهما مبوُخ
.الشَّريعةخ احلسنة  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

 ابجبعونينَي أعين ليبواغ ،َشرةخ كمما حمارَب يشوُع عمماليقَ اي نفُ ! اهْنضي وحماريب أهواَء البَ 
.األفكماَر اخلدَّاعة دائمماً   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ََ اي نفُ ! ُوزي طبيعَة الزَّسمانخ السمائلَة كمالسَّفين .هكذا أْيُسُر هللا .امليعماد ةخ قدميما واْسُلكي أر  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َُ بطرَس إذ هتف: ابدخْر إيلَّ   .أيّهما املخلّخص ين  ُدْد يَدكوخلّخصين، هكذا اسْ  كمما خلَّص ونّخ
، وسن عمقخ اخلطيًةخ َأصعخْدين .سَن الوحشخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

أسخ وسخْن أقصى أعمماقخ قد عرفُتَك سينماًء صماحًيما ، فبمادخْر ونيّن سَن الي .أيّهما املسيُح الّسّيد
.اخلطيًة  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ر  ،املَلكي  اّلذي أضعَتُه قدميما أان هو الدّخرهمُ  .املخلّخص أيّهما مكَ فَأضىْء سخ َُ أيّهما اإللُه  ا
.الكلممة، أعين سممابخَقك، واطُلْب صورَتَك لتجَدهما  

تشفعي فينامرمي أيـُّتها البارَّة   

ُخ على الّدوامخ جمماري الد سوعخ لُتطفًي سعرَي األهواءخ ا . سرمياي مللتهبةخ ابلنف . فبهما لقد أفض
.اسنحيين نعمًة أان عبَدك  
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تشفعي فينامرمي أيـُّتها البارَّة   

ُخ عدَم اهلوى السَّمماوي بسريتخكخ العماليةخ على األ .أيّمُتهما االمّ  َر فلذلك توسّلي لقدخ استلك
.سن أُلخ سممادحيكخ لكي ينجوا سن األهواءخ بشفماعتكخ   

تشفْع فيناأندراوس اي قديَس هللا   

ًعما للمسكونةخ، أيّهما األُب الشريُف أندراوس، إذ قد عرفُتَك راعًيما وستقّدسماً لكريُ وشفي
تذْبين سن ُعمقخ اخلطيًة فأابدُر إليكَ  ُْ .وأصرُخ ا  

 اجملُد لآلب واالبن والّروح القُدس

ٌم يف َقسّ تجّزىء ، سُ يقول: إنين اثلوٌث بسيٌط غرُي س ياالبَن والر وَح القدَس اإلهلإّن اآلَب و 
.لطّبيعةاب واَحٌد ستحدٌ و األشخماص   

.اآلن وكل أواٍن وإىل دهرِّ الداهرين آمني  

 للسيدة:
ُكلّخ تضرَّعي إليه إّن حشماكخ وَلَد لنما إهلما ستصورًا سثَلنما . فبمما أنَُّه خمالُق ال .اإللهاي والدَة 

.لنتزكى بشفماعتكخ   

 اي رب إرحم )ثالاثً(

 اجملُد لآلب واالبن والّروح القُدس

.آمني .اآلن وكل أواٍن وإىل دهرِّ الداهرين  
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:ابللحن السادس -قنداق   
ألية حمال ترقدين فقد قرب اإلنقضماء و أنُ عتيدة أن  .اي نفسي اي نفسي أهنضي

ف عليك املسيح اإلله احلماضر يف كل سكمان و املماىلء أفماستيقظي إذًا لكي يرت  .تنزعجي
 الكل.
  

ودية السابعةاأل  

  :رمساإل

 إىل لخْمنما وال صنْعنما كمما أسرتَنما، لكن ال ُتسْ  ان وأمثنما وظَلْمنما أسماسَك وسما حفخظنمامأخطأقد 
.اي إلَه آابئنما نقضماءاإل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ يف اخلطممااي وأضأخطأقد ل ُُ وصيتَك، ألّنين متماَدي ُُ وخمالف فُ إىل قروحي  ُت وأذنب
.اي اله أابئنما ،كلوًسمما. لكن مبما أّنَك ُستحنّخٌن ارَحين  

 إرمحين اي هللا ارمحين

 اآلن لدينونيت. ومبما أّنَك لك أعرتُف خبفمااي قليب. فمانظْر ملذلَّيت وشماهْد حزين واصغَ  .اي داّيين
.ُستحنّخٌن ارَحين، اي إلَه آابئخنما  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َد مملكًة ليُنماَدى بهخ  اي نفُ ! إّن شماولَ   َسلًكما عليهما خلواً سخن ملَّما أضماَع وقًتما سما َحرَي أبيهخ، ُو
لي شهواتخكخ البهيمّيَة على ُسلكخ اتَمَقص د. لكن  ملسيح سن دونخ أن تشعري انظُري لًَالَّ تُفضّخ

.بذلك  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

طُعَن حبربةخ عًفما إذ ُرشَق بسهمخ الفخسق و سض أَ خطأاي نفُ ! إّن داوَد أاب اإلله، وإن كمان 
ُخ سريضٌة مبما هو أثقُل األفعمال بَوثَبمات نيَّتخك .ُريرةخ الفتك .لكن أن  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ إّن داوَد وقًتما سما أقرَن إبمثهخ إمثما إذ سزَج الزّخان ابلقتل وللحنيخ أوضَح ال ّتوبَة سضماعفة. لكْن أن
ُخ شرّاً سن ذلك ومل تتويب إىل هللا .اي نفُ  صنع  

 إرمحين اي هللا ارمحين

لُه َد وقًتما سما انتصَب كعمود  وكتَب تسبيًحما كفي صورة  ليوبّخَخ بإّن داو  هخ العمَل اّلذي عمخ
َُ إلُه الكلّخ فَطهّخْرين ،تُ أخطأ أليّن إليَك وحَدَك هماتًفمما: ارَْحين .أن  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ملَّما سقَط حّل بهخ قط   العجَل فوإذ َتّجَم زاُن ذاَك ومل ،الّتمابوُت ُيسيمَُّر على ُمملخه ما كمانَ ملّ 
.ُسخُط هللا. فماهريب اي نفُ  سن جتماسرخه ووقّخري اإلهليماتخ ُيداً   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ كيف انتصب أبيشمالوم ُخ أ ،ضّد الطّبيعة اي نفُ ! قد مسع عمماَلُه الّدنسَة اّلىت وقد عرف
ُخ َوثَبماتخهخ األهوائّيَة احمل .ّبَة اللذَّاتأهماَن هبما سضجَع داوَد أبيهخ. إخالَّ أّنكخ ضمارع  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

، ألّنكخ َوُ ُخ رتبَتكخ غرَي املستعَبدة لَبَشرتخكخ دتخ العدوَّ أشيطوفماَل اي نفُ ! لقد أخضع
ُخ يف آرائخ  ُخ أكيًداآخر فدخل .ه. لكنَّ املسيَح شتمََّتهما لَتخُلصي أن  

 إرمحين اي هللا ارمحين

 هللا ابتعَد سنُه، إّن سليمماَن ذاك العجيَب اململوَء نعمًة وحكمًة، ملَّما صنَع وقًتما سما شرًّا قّدامَ 
.اّلذي قد شماهبتخهخ اي نفُ  بسريتخكخ املنبوذةخ ُدًّا  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َر همائًمما ابلّنسماءخ اُُتذَب بلذَّاتخ أهوائخهخ تدنَّ . ويلي! إّن عماشَق احلكمةخ صماسليممان ملَّما 
، ابلّلذاتخ الق .بيحةالّزواين سغرتاًب عنخ هللا اّلذي سماثلتخهخ اي نفُ  بعقلخكخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

بُد الّرديُء  العبعمامُ و ير احبعماَم اّلذي خمالَف الرّأَي األبويَّ وسعُه رَ رتخ ماياي نفُ ! لقد غ
.ليُت فرتَأْف عأخط: أالعماصي. لكنخ اهريب سن ُسضمارعتخهمما، واهتفي إىل هللا  

 إرمحين اي هللا ارمحين

وإانًء قبيًحما  ريّةوصرتخ سوطخنماً لألوسماخخ البش ،وحيي ألدانسابرتخ آخماَب ماياي نفُ ! لقد غ
.لألهواء، لكن تنهَّدي سن ُعمقخ قلبخكخ وقويل هللخ خطماايكخ   
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 إرمحين اي هللا ارمحين

الً  مسيننيخ إّن إيليما وقًتما سما أحرَق اخل ُخ املنسوبنَي إىل ايزابل عندسما أاب ُر َد كهنَة اخلزيخ لتبكي
.آخماب، لكنخ اهريب اي نفُ  سن ُسضمارعةخ الفريقنَي وتقّوي وأتَيَّدي  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ  ولخ إيليما التسبييت ملَّما مل ُتذعين لق ،اإللهالّسمماء وَدمهكخ ُوُع دونكخ اي نفُ ! لقد أُغلَق
.لكن شماهبي الصمارفّية وغّذي نفَ  نيّب  ،سثَل آخماَب وقتماً سما  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ األهواَء كرذائل، وأكثر  ُخ بعزسخكخ أوزاَر سنسَّى، ونصب تخ سَن األفعمالخ اي نفُ ! لقد مجع
بة. لكن، غماري سن توبتخهخ حبرارة، واستلك .ي اخلشوَع دائمماً املغضخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ أخطأ :ع  و لَك أسجمُد وأُقرّخُب أقوايل كدس  مبما مل جيرتْسُه آخُر ُت مبما مل ختطْأ بهخ الزّانية، وأمث
. لكن تَرأَّْف على ُبلتخَك أيّهما الّرب  وادعيُن راَحما .على األَر  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُُ وصيّمَتك، واسودَّ كل  مجمايلون لقد طمرُت صورَتك .يّهما املخلّخصأ سصبماحي انطفأَ و  قض
.ابألهواء. لكن برأفتخَك اسنحين البهجة كمما يُرتّخُل داود  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

في املكتوسمات وقويل هللخ العمارفخ كلَّ شي عي، وتويب واكشخ ، أيّهما املخلّخص :ءاي نفُ ! اُر
 َُ َُ ارَحين نظرَي رَحتخك ،وحَدَك تْعلُم خفماايي أن   .دكمما يرتّخُل داو   لكن أن

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُْ ك حيما ي.  اَد سنولُتز  كحزقيَّما على فراشي  دّسعلذلك أ منمام سستيقظ،إّن أايسي قد فني
سوى إلهخ الكّل؟ لكن أي  إشعيما سيقف بكخ اي نف ُ   

تشفعي فينامرمي أيـُّتها البارَّة   

ُخ ُنون األ ُخ حنو امّخ اإللهخ الطماهرة، فالَشي ُخ فهتف  ةخ املزعجةخ بشدَّةهواءخ العنيفتقدَّس
ُخ العدوَّ املسبّخَب الّسقطة. لكن اْسنحيين اآلَن أان عبَدكخ سعونًة يف . األحزانخ والنوائبوأخزي  

تشفعِّّي فينامرمي أيـُّتها البارَُّة   

ُخ أثرَ  .األم أيّمُتهما ُخ بهخ إّن اّلذي اقتفي نح ُه وارتضي َد لكخ التوبةُخ حنَوُه، هو أُو وسنحكخ  ُو
كي ننجَو سن اآلالمخ ل لذلَك توسَّلي إليه بغريخ فتور   إايهما، مبما أنُّه اإللُه العطوُف وحدُه.

.واحملن  
تشفَّْع فيناأندراوس اي قّديَس هللاِّ   

مان، وحوّخْطين ابخلوفخ أتوسَُّل إليك: ثبّخْتين بشفماعماتخَك على صخرةخ اإلمي .أيّهما األُب إندراوس
.اإلهلي، واسنحين الّتوبة، وأنقْذين سن ُفخماخخ األعداءخ الطمالبنَي هالكي  
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. اجملُد لآلبِّ واالبنِّ والّروحِّ القُدس   

بجوهر، اإللُه الثمالوُث اأيّهما الثمالوُث البسيُط غرُي املنقسم، الوحدانّيُة القد وسُة املتسماويُة 
لَه الكلّخ اّلذي هو فسّبحي اي نفُ  ، وجّمدي إ، حد  وثالثةواَكنور  وأنوار  وقدوس    املسبَّحُ 
.اتماءحيماٌة وحي   

.آمني .اآلَن وكلَّ أواٍن وإىل دهرِّ الداهرين  
 للسيدة:

، ألّنكخ َولدتخ أحَد الثمالوثخ  اي والدَة اإلله! نسبّخُحكخ ونبمارُككخ   غرَي املنقسم ابًنما ونسجُد لكخ
ُخ لنما الّسمماواّيتخ حنن األرضيني .وإهلما، ففتح  

  

  ودية الثامنةاأل

:رمساإل  
ات وترتعُب سنُه سَع كلّخ نسمة  سبّخحوا وابركوا اّلذي متّجُده أُنماُد الّسمو  أيّمُتهما اخلليقة

. الشماروبيم والسمارافيم وارفعوُه إىل مجيعخ األدهمار  

 إرمحين اي هللا ارمحين

عة واقبلين اتُت فماأخطأقد ل .أيّهما املخّلص  ئًبما وترأَّْف عليَّ رَحين. أهنخْض عقلي إىل الرُّخ
ُُ فمارَحين وخلصينأخطأ إليَك وحَدكَ  :صمارًخما .ُت وأمثخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

حصَل ستسماسيماً عنخ إّن إيليما الرّاكَب على املركبةخ اعتلى فوَق سركبةخ الفضمائلخ وقًتما سما، ف
.ارتقماَءه اي نف ُ  األرضّيمات. فتصوَّري إًذا  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ اي نف ُ ف ع.يشقد وقف ههنما وهنما سن وخشماحخ إيليما بواسطةخ أل إّن ُرَي األردن وقًتما سما  أن
إسرافك.هذهخ الّنعمةخ بسببخ  مل تسمامهي    

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ اي نفُ   .ما اقتبل وقتًمما سما وخشماَح إيليما أخَذ سَن الّربّخ نعمًة ُسضماعفةملَّ  إّن اليشعَ  مل فأن
إسرافك.هذهخ النّخعمةخ بسببخ  تسمامهي   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ  ُخ الّصّديَق بعزم  صماحل. وأن ُخ غريًبما وال فاي نفُ ! إّن الصوسمانّيَة وقتماً سما أضماف مما آوي
.عمابَر سبيل. فلذلَك سُتطَرحنَي خمارخَج اخلدرخ انئحة  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ ُي ماطرحي ُمبمََّتُه للفّضةخ ف ،زي بعزسخهخ الّدن خ كلَّ حنيماأيّمُتهما النفُ  الّشقّية! لقد ضمارع
َُهنَّم إبقالعخكخ عن شرورخك .ولو يف الّشيخوخة، واهريب سن انرخ   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ بَمَرَصُه فيكخ سضماعًفما، ألنَّ  عوزايّ تخ ماير اي نفُ ! إنَّكخ غ  فتكريَن أفكمارًا غرَي الئقةكخ تفحَوي
ُخ فيهخ وتصنع .الّتوبةوابدري حنَو  نَي املآث، فغمادري سما أن  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُسوحخ والّرسمادخ 
ُخ أبهلخ نينوى أهّنم اتبوا إىل هللاخ ابمل فلم تشماهبيهخم، بل ظهرتخ  اي نفُ ! قد مسع

.أشدَّ غبماوًة سن كلّخ اّلذيَن خطًوا قبَل الّنماسوسخ وبعَد النماسوس  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ أّن إرسيما، إْذ كماَن يف  لى سدينةخ كماَن يهتخُف انئًحما ع  ،ُُبّخ احلمأةخ اي نفُ ! قد مسع
.صهيوَن سلتمسماً الّدسوع. فشماهبي سريتَُه النحيبّيَة فتخُلصي  

 إرمحين اي هللا ارمحين

عَة أهلخ نينوى هرَب إىل ترسي ، ألنُّه إ  ذ كماَن نبيًّما عرَف حتن نماتخ إّن يوانَن ملَّما سبَق فعَرَف رُخ
.لًَال ُتكّذيب النبوَّة هللا. فغماري سنُه إًذا اي نف ُ   

 إرمحين اي هللا ارمحين

، بماع إذ كماَن يف ابُجبّخ ُخ كيف دانيماُل سدَّ أفواَه السّخ ُخ الفتيماَن  اي نفُ ! قد مسَخع وقد عرف
االذين كمانوا ُصْحبَة عمازاراي كيف أطفأوا ابإلميمانخ سعرَي األتونخ املضطرمخ ُ .دًّ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ًُماضرُت لكخ مجياي نفُ ! هما قد أح أعمماَل الّصّديقنَي  فمماثلي ،ع أخبمارخ العهدخ العتيقخ منوذ
.احملبوبة سن هللا، وفُمّري هرابً سن خطمااي األشرارخ أيضماً   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ن اتكبََّدُه يف الّدينونةخ أ ارَحين ونيّن سن الّنمارخ والوعيدخ املنتظرخ  .قسطاملماكم احل ،خّلصأيّهما امل
.والفضيلة بواسطةخ الّتوبة نقضماءواغفْر يل قبَل اإل .واُبب  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ونظرَي العّشمارخ  ،رارةاذكرين. وسثَل بطرَس أبكي مبأهتخُف حنَوَك سثَل الّلص:  .ملخلّخصأيّهما ا
َُ وقًتما سما انسّ أد ة. وكمالزّانيأترك يلأصرُخ:  .تحماَب الَكنعمانيةع، فماْقبلخ انتحمايب كمما قبل  
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ين اي هللا ارمحينإرمح  

يل َسرمهما ومخًرا وزيًتما  اشفخ احنالَل نفسي الّذليلة. أيّهما الطّبيُب وحَدك، َضعْ  .أيّهما املخلّخص
  .هي أفعماُل التوبة. وَهْب يل ختش عماً سَع دسوع اليت

 إرمحين اي هللا ارمحين

َل انزفةخ الّدم. أبكي نظرَي اهلُدَب سثإّنين أتشبَُّه ابلكنعمانية وأهتُف: اي ابَن داوَد ارَحين. أملُ  
.سرمَي وسراث على لعمازر  

 إرمحين اي هللا ارمحين

، وأهتُف حنوَ  .أيّهما املخلّخص َك سثَل طيب  َك سثَل الزَّانيةخ قمارورُة دسوعي أسكُبهما على رأسخ
.امللتمسةخ الرَحة، وأُقّرُب لَك التضر َع طمالًبما أن أانَل سغفرةً   

ينإرمحين اي هللا ارمح  

 ئًبما بورعات وإايي ُت أان حنوك، لكن اقبلأخطأوإن كماَن مل َيطأ أحٌد كمما . أيّهما املخلّخص
ُ، فمارَحينأخطأوهماتفماً بشوق: إليَك وحَدَك  .ُت وأمثخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

طْفُه سَن الّذئب. واخت ،ارثخ بجبلتك. أُطلْب كراع  اخلروَف الضماّل إذ قد اته .ما املخلَّصأيّه
.علين خروفما يف صريةخ أغنماسكواُ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َُ جمَدَك املره .أيّهما املسيُح املتحنّخن اًن شفوقماً وأوضح َُ دايَّ لُه سن  وب، فيماإذا سما ُلس
َُُّج سعرُيهخوف  حينًذ ، حيُث  خوفوالكل  يرتعدوَن سْن سخ  أَّتوُن الّنمارخ يتما

َ
.نَبخَك امل  
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. تشفعِّّي فينامرمي أيـُّتها البارَُّة    

  سرمي مبما أّنكخ فلذلك اي ،إّن أُمَّ الّنورخ اّلذي ال يغيُب أانرْتكخ وأطلقْتكخ سن دجيورخ األهمواء
.تألألتخ بنعمةخ الّروح، أضيًي اّلذين إبميمان  يَكّرسوَنكخ   

. اتشفعِّّي فينمرمي أيـُّتها البارَّة    

 ُه عمايَن سالكماً جبسم  ذهَل، ألنّ ملَّما شماهَد فيكخ عجًبما غريًبما ان زوسيمماُس اإلهليّ  إن .أيّمُتهما األُم
.فماستأَل جُبملتخهخ اندهماًشما، سسبّخًحما املسيَح إىل االدهمار  

تشفَّْع فيناأندراوس اي قّديَس هللاِّ   

تشفَّْع يب، لكي  :بّ مبما أّن لَك دالًَّة عنَد الرّ  أتضرَُّع إليك .قَّر، شرُف كريُاي أندراوُس املوَ 
.أانَل بوسمائلخَك حلَّ رخابطماتخ خطماايي، أيّهما املعلُم فخَر األبرار  

 نُبارُِّك اآلَب واالبَن والّروَح القُدس

ستقيُم الصماحل، اي والَد أيّهمااآلُب االزيّل واالبُن املسماوى لُه يف عدم االبتداء، والّروُح املعّزي امل
.ارَحين حدواُث الي  اخلمالق، أيّهما الثمالو ، أيّهما الّروُح احلاإلله الكلمة، اي كلمَة اآلبخ األزيل  

. اآلّن وكلَّ أواٍن وإىل دهرِّ الّداهِّرين آمني   

 للسيدة:
ُْ يف أحشمائخكخ ابطنماً كمخْن أيّمُتهما الطماهرة! إّن بخرفريَة عمَّمانوئيل العقلّيَة اّلىت هي الَبَشرُة ُنس َج

بغةخ ُحّلة  سلوكّية. فلذلَك، مبما  .أّنكخ والدُة اإلله ابحلقيقةخ نكّرُسكخ صخ  
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  ألودية التاسعةا

:رمساإل  
ل، ألّن وخالدَة  ألّن احلَبَل بغريخ زرع  وال فسماد سن أمّ  غريخ عمارفمة   إّن الوخالدَة ال تُفسَّر َبَة ُر خخ

مبما أّنكخ أمٌّ عروُس  لهخ قمد ُدَّدتخ الطّبمائع. فلذلك إبميمان  سستقيم تعظّخُمكخ كل  األُيمالاإل
. هللا  

 إرمحين اي هللا ارمحين

والعمَر قد أُسيُ  ّن العقَل قد جترَّح وابجسَم قد ضين والّروَح قد اعتّل والّنطَق قد َضُعفإ
لقماضي ليستفحَص فمماذا تصنعنَي أيّمُتهما النفُ  الّشقّيُة إذا سما ُماَء ا ،بوابوالنجماَز على األ

؟  اسوركخ

ارمحينإرمحين اي هللا   

ماب  قمانوين يَؤرّخُخ سن سوسى وسنُه كل  كتاملنطوق به تكويَن العماملخ  اي نفُ ! قد أوردت لكخ 
طنَي والظماملني. فلم تشماهبي األّولنَي سنهم، لكنكخ ض ُخ الثماننَي إذ لكخ مجيَع املقسخ مارع

.تخ إىل هللاأخطأ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َل سنكخ ، واألنب َف واإلنيُل قد بَطل،عالنماسوُس قد ضَ  يماُء قد كّلوا، وكل   وكل  كتماب  قد أمهخ
ُد طبيٌب يَ  َُ ّديق، وكلوُسكخ قد تكماثرت، اي نفُ ، حيُث ال يُو .شفيكخ كالم  صخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

فغماري، إًذا، سن  اي نفُ ! قد أحضرُت لكخ منوذُماتخ الكتمابخ ابجديدخ لتقوَدكخ للّتخش ع.
.امخ والّطهمارةخ والوقمارعنخ اخلطأة، واستعطفي املسيَح ابلّصلواتخ واألصو  الّصّديقني، واُنحي  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

ابختيمارهخ خلًوا سن خطيًة،  املسيُح أتنََّ  وسماثلين ابلَبَشرة، وأكمَل كلَّ املختصَّماتخ ابلطبيعةخ 
.ُسظهخًرا لكخ اي نفُ  سثماَل وصورَة تنمازلهخ   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ألن هما قد فُتَح ابُب  سيُح أتنََّ  ودعما الّلصوَص والزَّواين إىل الّتوبة. فتويب اي نفُ !امل
ُلك، وسيتقدَُّم فيخطخُفُه الفرّيسيوَن والعشماروَن والز انُة إذا عمادوا ر 

.اُعنيامل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

عماَن شرََّف مسواستدعى الر عماَة، وأوضَح ُمفخَل األطفمال شهداَء، و  املسيُح خّلَص اجملوس
م و  الّشيَخ والعجوَز األرسلةَ  م. لكن، اّلذيَن مل تغماري سنهم اي نفُ ، ال يف أفعماهلخ ال يف سريَتخ
ُخ  .ويٌح لكخ إذا حوكم  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َع البشرّي. فال تسرتخي ُسظهًرا بذلَك الطّب إّن الّربَّ إذ صماَم يف القفرخ أربعنَي يوًسما ُماَع أخريًا
. عنكخ ابلكّلّيةاي نفُ ، وإن غماَر عليكخ العدّو، بل صمادخسيهخ ابلّصالةخ والّصومخ فيندفعَ   

 إرمحين اي هللا ارمحين

ماملخ  لَك العبلخ ُسراًي إايُه ممماإّن احملَّماَل ُرََّب املسيَح إذ أراُه احلجمارَة لتصرَي خبًزا، وأصعَدُه إىل ابج
ماعة  ضمارعًة إىل هللا.سن هذهخ املكيدة، وانتبهي كلَّ س فمارعيب اي نف ُ  .كلّخهما يف رشقةخ نظر  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

بََّة القفر، الّصوَت اهلماتف، صرخ سنماد ُحخ
ايً ابلّتوبة. وهريودس إّن سخصبماَح املسيح، اليمماسَة امل

بماكخ  سَع هريوداي تعدَّاي الّشريعة. فماحذري اي نف ُ  . األمثة، بل اعتنقي التوبةَأالَّ تُقَتنصي بشخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ا ابدروا بنشماط، إّن سمابَق الّنعمةخ قطَن الَبيّة. وأهُل اليهوديةخ أبسرهم والسماسرة ملما مسعو 
.صالً أواعرتفوا خبطماايهم، واصطبغوا، اّلذين مل تشماهبيهم اي نفُ    

 إرمحين اي هللا ارمحين

همما إذ أكَل ابلَبَشرةخ واَج ُسكرٌَّم وَسضَجَعُه بال دن ، ألّن املسيَح قد سبَق فبمارَك كليإّن الزّ 
نف . وحوََّل املماَء مخًرا يف عرسخ قماان. وأوضَح أّوَل آية  لكيمما تنتقلي أيّتهما ال  

 إرمحين اي هللا ارمحين

 َُ لةخ، وغالَم رئي خ املمائة، ابَن األرس املسيُح شّدَد املخلََّع ملَّما َحَل سريره. وأهنَض الّشمابَّ املمائ
، اي نفُ ، العبمادَة ابلّروح .وملَّما ظهَر للّسماسريّةخ سبَق فصوََّر لكخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َر الَبص، وأانَر العميمان، إّن الّربَّ شفي انزفَة الّدمخ بلم خ ثوبه، وطهّ  !أيّمُتهما الّنفُ  الّشقّية
َخ لَتخ ُخ وأقماَم الُعرج، وأبرأ بكلمتخهخ الص مَّ واخلُرَس واملنحنيَة إىل األر .ُلصي أن  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ن العّشماري كلَ وآ املقعدين، وأبرأ ،بّشُر املسماكنَي شمافًيما األسراَاملسيُح الكلمُة كماَن يُ 
ما اييريس بعد ابنةَ نف   بلم خ يدخهخ  وردَّ اخلطأة،  وخماطبَ  .انتقماهلخ  



51 
 

 إرمحين اي هللا ارمحين

ب. فماإن  . والفرّيسي تعّظَم فُشجخ ُْ لواحُد قماَل: اغفر يل. العّشماَر َخُلَص، والزّانيَة تعّفف
: ارَحين. واسَّما ذاك فتشماسَخ هماتًفما: أشكُرَك اي أهلل  ُْ .َع أقوالخ ابجهمالةوَتوابواألخرى صرخ  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُْ ابحللّخ والزّان إّن زكَّما كماَن عّشمارًا لكّنُه سَع ذلَك خُلص. ومسعماُن الفرّيسّي َغلخطَ  يُة حظَي
  .ن تُغمايريسخَن اّلذي لُه ُقدرٌة أن يغفخَر اخلطمااي. فلهذا، احرصي اي نفُ  أ والّصفحخ 

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُْ بهخ، سَع الزّانيَة اّلىت أخذْت قمارورَة الطّيبخ وضغمايرت الّنفُ  الّشقّية! سما أيّتهما  ّمَخ
.ةدسوعخهما، قدَسي الّرّب، وسسحْتهمما بشعرخهما، فمزََّق هلما صكَّ خطماايهما السمالف  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُخ املدُن اّلىت أبدى هلما املسيُح بشمارتَ  ُخ كيف لُعَن  الّنموذَج. وال ُه فمارهيباي نفُ ! لقد عرف
. ابجحيمتصريي نظريَهما، كوُن الّسّيدخ سثّمَلهما بصمادوَم وحكَم عليهما ابهلبوطخ إىل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُْ ابنتُ  ُخ إبميمانخ الَكنعمانّيةخ اّلىت بواسطتخهما ُشفخي هما بكلمةخ هللا. فال َتظهري اي نفُ ! قد مسع
ُْ تلَك حنَو  لخ قلبك: اي املسيح، هكذا اهتفي سن داخابليأس أشرَّ سنهما. لكن كمما صرَخ

.ابن داوَد خلّخْصين  
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 إرمحين اي هللا ارمحين

َُ اجملماننَي بكلمة . ُقْل حنوي بنغمة  ترأَّْف علّي اي ابَن داود وخلصين! إرَحين اي سن شفي
َُ لّلص: احلقَّ أقوُل لَك إّنَك ستكوُن سعي يف الفردوس إذ جديعطوفة  كمما قل ُُ مبخ .ا وافي  

محين اي هللا ارمحينإر   

مما كخليهمما عُ  لّخقما على الّصليبخ إّن الّلصَّ الواحَد ثَمَلَبك، واآلخَر تكلََّم يف الهوتخك، ألهنَّ
َُ لّلصّخ املؤسنخ اّلذي عرَفَك إهلما افتح يل أيًضما ابَب  سعك. لكن اي ُزيَل التحن ن، كمما فتح

.ُسلكخَك اجمليد  

 إرمحين اي هللا ارمحين

َُ ملما رأْتَك سصلوابً تضمايقُ. فمابجبماُل سَع الّصخورخ تفطَّرتْ  إّن الَبااي  سخَن اخلوف. واألر
، وابجحيُم تعرَّْت، والّنوُر أظلَم يف اليومخ اّلذي أبصروَك فيه ُْ .، اي يسوُع سصلواًب اببجسدتزلزل  

 إرمحين اي هللا ارمحين

ماراً الئقًة ابلّتوبة، أيّهما املخّلُص  ُْ يفَّ، لكن اسنْحين وحَدك، ألّن قّو ي قال تطلْب سيّن مثخ د فنَي
. سقبولةعلى الّدوامخ قلًبما سنسحًقما وسسَكنًة روحمانّية، حىت أُقرّخهَبمما لَك كضحّية    

 إرمحين اي هللا ارمحين

ُ يب، املزسخُع أن توايَف أيًضماً سع سالئكتخَك لتديَن الع ماملَ أبسره! انظْر إيلَّ حينًذ  اي داّيين والعماملخ
ُُ إليَك أكثَر سناماظرخَك بن .البشرطبيعة كملّخ   لرَّحيمخ وترأَّْف علمّي اي يسوع، أان اّلذي خطً  
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تشفَّعي فينامرمي أيّتها البارُّة   

ُخ بسريتخكخ الغريبةخ طُغممات املالئكةخ أبسرخهما، ومجيعَ  .اي سرميُ   ُممافلخ البشر، ملما لقد أذهل
 األردنَّ ابلقَدسنيخ  وبواسطةخ ذلَك عَبتخ  .اهليوىل رتخ بعدمخ استسجتماوزتخ حدوَد الطّبيعة، و 

.كفماقدةخ ابجسم   

تشفَّعي فينامرمي يّتها البارُّة أ  

، لكي نن .أيّتهما األم  البمارّة جَو سَن األسواءخ استعطفي لنما اخلمالَق، حنن اّلذين ُنَكرّخُسكخ
، نُعظّخُم  .ور ، الّربَّ اّلذي جمََّدكخ بغريخ فتواألحزانخ احمليطةخ بنما، حىت إذا َخُلْصنما سَن الّتجماربخ  

تشفَّْع فيناأندراوس اي قّديَس هللاِّ   

هاًل سن أُلخنما حنن اي إندراوُس املوقَّر، واألُب املثّلُث الغخبطة. اي راعي كريُ! ال تكفَّ سبت
، مبما أ ن نما سكرسون إبميمانّ املمادحنَي إاّيك، لكي ننجَو سن كلّخ ُسخط  وفسماد، وخنُلَص سن املآثخ

.تذكماَرك  

. اجملُد لآلبِّ واالبنِّ والّروحِّ القُدس   

ديَن اآلَب وسعظّخمنَي إاّيَك ُأسبّخُح أيّهما الثمالوُث املتسماوي ابجوهر الواحُد املثّلُث األقمانيم مم جّخ
ٌة وحيماءاٌت وُسلٌك ال االبَن وسماُديَن للّروحخ اّلذي هو ابحلقيقةخ واحٌد ابلطّبيعة، وإلٌه وحيما

.يزول  

. اآلن وكلَّ أواٍن وإىل دهر الداهرين آمني   

 للسيدة:
، ألهّنما بكخ سمالكٌة إبميمان، وبكخ ت تأيُد وبكخ تظفُر، اي والدَة اإلله الطماهرة! احفظخي سدينَتكخ

هما، وتصوُن اخلماضعنَي هل .ماوبكخ تدحُض كلَّ ُمنة  وَتسيب احملماربنَي إايَّ  
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 صالة القديس إفرام السرايين
 

 أيهما الرب وسيد حيما ي!
 أعتقين سن روح البطمالة والفضول،

وحب الرائسة والكالم البطمال!   

 )سطمانية كبرية(
 

 وأنعم علي أان عبدك اخلماطىء،
تضماع الفكر،ابروح العفة، و   
واحملبة! ،والصَب  

 )سطمانية كبرية(
 

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

 فلنك سبمارٌك إىل األبد. آسني. 

  )سطمانية كبرية(

، وارَحينأان اخلماطىء اي هللا، إغفر يل  

 )ستة سرات سع سطمانيمات صغرية(
 ث نعيد اآلية األخرية سن الصالة
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