
السحرية  والقداس اإللهي 
 لعيد القديسَّني اجمليدَين امللكَني العظيمَني املتوَّجَني من اهللا 

واملعادلي الرسل قسطنطني وهيالنة،  

ع 

إعداد األب بندالميِّون صليبا 
نعيد جميع الذين تسموا على اسم القديسَّني قسطنطني أو هيالنة 

والذين يعيدون لتذكار ميالدهم يف هذا اليوم املبارك 
والى سنني عديدة ومباركة بالصحة والسالم واحملبة وجلميعكم ، آمني . 

١- خدمة السحرية 
 ك : تبارك اهلل إلهنا كل حني اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين

املسيح قام من بني األموات ووطىء املوت باملوت ووهب الحياة للذين في القبور. ( 3) مرات ٠

املجد لآلب واإلبن والروح القدس، اآلن وكل أوان والى دهر الداهرين  آمين
 أيها الثالوث القدوس إرحمنا يا رب وأغفر خطايانا ، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا
 ، يا قدوس إطلع واشِف أمراضنا، من أجل اسِمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب

ارحم.

املجد لآلب واإلبن والروح القدس، اآلن وكل أوان والى دهر الداهرين  آمين



 أبانا الذي في السموات ، ليتقدس إسمك، ليأِت ملكوتك، لتكن مشيئتك ، كما
 في السماء كذلك على األرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا،
 كما نترك نحن ملن لنا عليه، وال تدخلنا في التجربة، لكن نجنا من الشرير،آمني.

  
 ك: ألن لك امللك...............الداهرين.

 خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك ، وأمنح ملوكنا املؤمنني الغلبة على الشرير ، واحفظ   
بقوة صليبك جميع املختصني بك٠

 
املجد لآلب واإلبن والروح القدس

 يا من إرتفعت على الصليب مختاراً، أيها املسيح اإلله، امنح رأفتك لشعبك الجديد املسمى
 بك، وفرح بقوتك عبيدك املؤمنني مانحاً إياهم الغلبة على محاربيهم، ولتكن لهم معونتك

سالحاً للسالم وظفراً غير مقهور ٠

اآلن وكل أوان والى دهر الداهرين  آمني .
 أيتها الشفيعة الرهيبة الوسيطة غير الخازية، يا والدة اإلله الكلي التسبيح، ال تعرضي يا
 صالحة عن طلباتنا، بل وطدي سيرة املستقيمي الرأي، وخلصي الذين أمرِت أن يتملكوا،

وامنحيهم الغلبة من السماء، بما أنك ولدِت اإلله ، أيتها املباركة وحدك .


إرحمنا يا أهلل كعظيم رحمتك ، نطلب إليك فإستجب وارحم    يا رب ارحم ٣مرات

وأيضاً نطلب من أجل املسيحيني الحسني العبادة األرثوذكسيني

 وأيضاً نطلب من أجل أبينا ورئيِس كهنِتنا   (     ).

وأيضاً نطلب من أجل الكهنة والشمامسة والرهبان وكل إخوِتنا في املسيح .

 ألنك إلٌه رحيٌم ومحٌب للبشر ، واليك نرفعُ املجَد ، أيها اآلُب واإلبُن والروحُ القدس
 ، اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين

  

املرتل : آمين.                       باسم الرب بارك يا أب

  
 املجُد للثالوِث القدوس، املتساوي في الجوهر، املحيي غيِر املنقسم، كَل حنيٍ،

 اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين٠

 املجد هلل في العلى، وعلى األرض السالم وفي الناس املسرة ( ثالثا)
يا رب افتح شفتي فيمتلىء فمي تسبحتك (مرتني)                   

املزمور الثالث



 يا رب ملاذا كثر الذين يحزنوني ؟ كثيرون قاموا عليّ ، كثيرون يقولون لنفسي ال       
 خالص له بإلهه ، وانت يا رب ناصري ومجدي ورافع رأسي ، بصوتي الى الرب صرخُت :

 فأجابني من جبل قدسه ، أنا رقدُت ونمُت ثم قمُت، ألن الرب ينصرني . فال أخاف من ربوات
 الشعب املحيطني بي املتوازرين علي ، قم يا رب خلصني يا إلهي . فانك قد ضربَت كل من
 يعاديني باطالً ، وسحقَت أسنان الخطأة . للرب الخالص ، وعلى شعِبك بركتك . أنا رقدُت

ونمُت ثم قمُت ، ألن الرب ينصرني.

املزمور السابع والثالثون
    يا رب ال بغضبك توبخني وال برجزك تؤدبني ، فإن سهامك قد نشبت فيّ ومكنت عليّ 
يدك . ليس لجسدي شفاُء من وجه غضبك، وال سالمة في عظامي من وجه خطاياي. الن 

آثامي قد تعالت فوق رأسي كحمٍل ثقيٍل قد ثقلت عليّ. قد انتنت وقاحت جراحاتي من قبل 
جهالتي . شقيُت وانحنيت الى الغاية، والنهار كله مشيُت عابساً ، ألن متنيَّ قد امتالت  

مهازىء، وليس لجسدي شفاء . شقيت واتضعت جداً وكنت أئن من تنهد قلبي . يا رب ان 
بغيتي كلها أمامك ، وتنهدي لم يخف عنك . قد اضطرب قلبي وفارقتني قوتي ، ونور عينيّ 
أيضاً لم يبَق معي.أصدقائي وأقربائي دنوا مني، ووقفوا لدّي وجنسي وقف مني بعيداً . 

وأجهدني الذين يطلبون نفسي ، وامللتمسون لي الشر تكلموا بالباطل ، وغشوشاً طول 
النهار درسوا . أما أنا فكأصم ال يسمع وكأخرس ال يفتح فاه . وصرت كإنسان ال يسمع، وال 

في فمه تبكيت، ألني عليك يا رب توكلُت ، انت تستجيب لي يا ربي والهي ، ألني قلت ال 
يشمت بي أعدائي ، وعندما زلت قدماي عظموا عليَ الكالم ، ألني انا للضرب مستعد ، 
ووجعي لدي في كل حني ، ألني أنا اخبر بإثمي، واهتم من أجل خطيئتي ، أما أعدائي 

فأحياء، وهم أشد مني ، وقد كثر الذين يبغضوني ظلماً ، الذين جازوني بدل الخير شراً، 
محلوا بي ألجل إبتغائي الصالح . فال تهملني يا ربي والهي، وال تتباعد عني . أسرع إلى 

معونتي يا رب خالصي . فال تهملني يا ربي والهي، وال تتباعد عني . أسرع إلى معونتي يا 
رب خالصي . 

املزمور الثاني والستون
 يا اهلل إلهي اليك ابتكر ، عطشت إليك نفسي ، بكم نوعٍ تاق لك جسدي؟  في أرض          

 برية وغير مسلوكة وعادمة املاء، هكذا ظهرُت لك في القدس ، ألعاين قوتك ومجدك ، ألن
 رحمتك أفضل من الحياة ، وشفتي تسبحانك ، هكذا أباركك في حياتي ، وباسمك أرفع يدّي

 ، فتمتلىء نفسي كما من شحم ودسم ، ويشفاه اإلبتهاج يسبحك فمي . اذا ذكرتك على
 مفرشي ، هذذت بك في األسحار ، ألنك صرت لي عوناً، وبظل جناحيك استتر ، التصقت

 نفسي وراءك ، واياي عضدت يمني ، أما الذين يطلبون نفسي باطالً ، فسيدخلون في
 أسافل األرض ، ويدفعون الى أيدي السيوف ، ويكونون أنصبة للثعالب ، أما امللك فيسر



 بالل، ويُمتدح كل من يحلف به، ألنه قد ُسدت أفواه املتكلمني بالظلم. هذذت بكفي األسحار
ألنك صرت لي عوناً ، وبظل جناحيك أستتر،التصقت نفسية وراءك ، وأياي عضدت يمينك.

 
 املجد لآلب واإلبن والروح القدس، اآلن وكل أوان والى دهر الداهرين  آمني .

 هليلوليا هليلوليا هليلوليا ـــ يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
املجد لآلب واإلبن والروح القدس، اآلن وكل أوان والى دهر الداهرين 

  
املزمور السابع والثمانون

 يا رب اله خالصي، في النهار صرخُت وفي الليل أمامكك. فلتدخل قدامك صالتي ،       
 أمل أذنك إلى طلبتي ، فقد امتألت من الشرور نفسي، ودنت من الجحي حياتي ، حسبُت

 مع املنحديرين في الجب ، صرُت مثل انسان ليس له معني ، حراً بني األموات ، مثل
 املجرحني الرقود في القبور، الذين ال تذكرهم أيضاً، وهم من يدك مقصون، جعلوني في جب

 أسفل السافلني ، في ظلمات وظالل املوت ،عليّ استقر غضبك، وجميع أهوالك أجزتها
 عليّ ، أبعدَت عني معارفي ، جعلوني لهم رجاسة . قد اسلمت وما خرجت ، وعيناي ضعفتا

 من املسكنة . صرخت اليك يا رب النهار كله ، واليك بسطت يدّي ، أفعلك لألموات تصنع
 العجائب ، ام األطباء يقيمونهم فيعترفون لك ؟ هل يحدث احد في القبر برحمتك ، وفي

 الهالك بحقك ؟ هل تُعرَف في الظلمة عجائبك ، وعدلك في أرض منسية ؟ وانا اليك يا رب
 صرخت ، فلتبلغك في الغداة صالتي ! ملاذا يا رب تقصي نفسي، وتصرف وجهك عني ؟

 فقيٌر أنا وفي الشقاء منذ شبابي ، وحني ارتفعُت اتضعُت وتحيرتُُ . عليّ جاز رجزك
 ومفزعاتك ازعجتني ، أحاطت بي كاملاء، والنهار كله اكتنفني معاً، أبعدت عني الصديق

 والقريب ، ومعارفي من الشقاء، يا رب اله خالصي ، في النهار صرخت وفي الليل أمامك
فلتدخل قدامك صالتي ، أمل اذنك الى طلبتي .

املزمور املئة والثاني
 باركي يا نفسي الرب ، ويا جميع ما في داخلي اسمه القدوس ، باركي يا نفسي الرب ، وال
 تنسي  جميع مكافآته ، الذي يغفر جميع آثامك ، الذي يشفي جميع أمراضك ،الذي ينجي
 من الفساد حياتك ،  الذي يكللك بالرحمة والرأفة ، الذي يشبع بالخيرات شهواتك ، فيتجدد

 كالنسر شبابك ، الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع املظلومني ، عرف موسى طرقه ،
 وبني اسرائيل مشيئآته ، الرب رحيم ورؤف، طويل األناة وكثير الرحمة ، ليس الى اإلنقضاء
 يسخط ، وال الى الدهر يحقد . ال على حسب آثامنا صنع معنا ، وال على حسب خطايانا

 جازانا ،ألنه بمقدار ارتفاع السماء عن األرض، قوى الرب رحمته على الذين يتقونه، وبمقدار
 بعد املشرق عن املغرب، أبعد عنا سيئاتنا ، كما يترأف األب على البنني ، يترأف الرب على
 خائفيه ، ألنه عرف جبلتنا ، وذكر إننا تراب نحن . اإلنسان كالعشب أيامه ، وكزهر الحقل
 كذلك يزهر ، ألنه اذا هب فيه الريح ليس يثبت ، وال يُعرَف ايضا موضعه ، أما رحمة الرب
 فهي من الدهر ، والى الدهر على الذين يتقونه ، وعدله على أبناء البنني الحافظي عهده ،

 والذاكرين وصاياه ليصنعوها . الرب هيأ عرشه في السماء ، ومملكته تسود على الجميع .



 باركوا الرب يا جميع مالئكته املقتدرين بقوة  ، العاملني بكلمته عند سماع صوت كالمه .
 باركوا الرب يا جميع قواته ، يا خدامه العاملني ارادته . باركوا الرب ياجميع أعماله، في كل

موضع سيادته ، باركي يا نفسي الرب . في كل موضع سيادته. باركي يانفسي الرب .

املزمور 142
 يا رب استمع صالتي، وانصت بحقك الى طلبتي استجب لي بعدلك. وال تدخل في      

 املحاكمة مع عبدك، فانه لن يتزكى امامك كل حي . ألن العدو قد اضطهد نفسي،  وأزل في
 األرض حياتي . وأجلسني في الظلمات مثل املوتى منذ الدهر ، وأضجر علي روحي

 واضظرب قلبي في داخلي  . تذكرت األيام القديمة، هذذت في كل أعمالك، وتأملت في
 صنائع يديك . بسطت يدّي اليك، ونفسي لك كأرض ال تُمطَر. أسرع فاستجب لي يارب ، قد

 فنيت  روحي .ال تصرف وجهك عني، فأشابه الهابطني في الجب . إجعلني في الغداة
 مستمعاً رحمتك ، فاني عليك توكلت. أنقذني من أعدائي يا رب، فاني قد لجأت اليك ،

 علمني أن أعمل مرضاتك، ألنك أنت الهي . روحك الصالح يهديني في أرض  مستقيمة ، من
 أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي
 وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي ، ألني أنا عبدك . استجب لي بعدلك وال تدخل في

 املحاكمة مع عبدك ، استجب لي بعدلك وال تدخل في املحاكمة مع عبدك ، روحك الصالح
يهديني في أرض مستقيمة ٠

  
املجد لآلِب واإلبِن والروح القدس ، اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين   آمني

هللوليا هللوليا هللوليا املجد لك يا اهلل ( ثالث مرات ) يا إلهنا ورجاءنا لك املجد!!!.

بسالم إلى الرِب نطلب 

من أجِل السالمِ الُعلوي وخالِص نفوِسنا ، إلى الرِب نطلب( على كل طلبة) 

من أجِل سالمِ كِل العالم، وثباِت كنائِس اهللِ املقدسة، وإتحاِد الجميع.     

من أجِل هذا البيِت املقدس،والذين يدخلوَن إليه بإيماٍن وَورٍع وخوِف اهلل 

 من اجِل أبينا ورئيِس كهنِتنا (   )، والكهنِة املكرمني ، والشمامسِة الخدامِ
 باملسيح، وجميعِ اإلكليروِس والشعب ،

من أجِل  حكام  هذا البلد ومؤازرتهم في كل عمٍل صالحٍ، 

 من أجِل هذه املدينة وجميعِ األديرة ِواملدِن والقرى واملؤمننَي الساكنَي فيها

 من أجِل إعتداِل األهوية،  وِخصِب األرِض بالثمار، وأوقاٍت سالمية
   

 من أجل املسافريَن براً وبحراً وجواً، واملرضى واملتأملنَي، واألسرى وخالِصِهم



  من أجِل نجاِتنا من كِل ضيقٍ  وغضٍب  وخطٍر   وشدة ،

أُعُضْد وخلِّْص وارَحْم  واحفظنا يا اهلل بنعمتــِـــك 

 بعد ِذكرِنا الكليَة القداسِة الطاهرةَ، الفائقَة البركاِت املجيدةَ سيَدتَنا والدةَ    اإلله
 الدائمَة البتوليِة مريَم، مع جميعِ القديسني ، فلنودع ذواِتنا وبعُضنا بعضاً وكَل

 حياِتنا املسيحَ اإلله٠

 ألنه بَك يليقُ كلُّ مجٍد واكرامٍ وسجود، أيها اآلب واإلبن والروحُ القدس، اآلن وكلَّ
 أواٍن وإلى دهِر الداهرين .  آمني .

اهلل الرب ظهر لنا . مبارك اآلتي باسم الرب

١-اعترفوا للرب وادعوا باسمه القدوس.

٢-كل األمم أحاطوا بي وباسم الرب قهرتهم

٣-من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في أعيننا

  الطروباريات   باللحن الرابع

إن تلميذات الرب ، تعلمن من املالك الكرز بالقيامة البهج ، وطرحن القضاء 
الجدّي ، وخاطنب الرسل،، مفتخراٍت وقائالت : قد سبي املوت ، وقام املسيح 

اإلله ومنح العالم الرحمة العظمى .
  'Ἦχος δ Ἀπολυτίκιον

 Κυρίου τοῦ ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ ,Ἀναστάσεως κήρυγμα φαιδρὸν τῆς Τὸ
 Ἀποστόλοις τοῖς ,ἀπορρίψασαι ἀπόφασιν τὴν προγονικὴν καὶ ,Μαθήτριαι
 δωρούμενος ,Θεός ὁ ἠγέρθη Χριστὸς ,θάνατος ὁ Ἐσκύλευται·ἔλεγον καυχώμεναι
.ἔλεος μέγα τὸ κόσμῳ τῷ

املجد ………….. للقديَسني باللحن الثامن
يا رب ان قسطنطني الذي هو رسولك في امللوك ، ملا شاهد رسم صليبك في 

السماء عياناً ، وبمثابة بولس قبل الدعوة ليس من البشر . أودع بيدك املدينة 
املتملكة . فأنقذها بالسالمة كل حني . بشاعات والدة اإلله ، يا محب البشر .

  'Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Ἦχος πλ. δ
 Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν οὐκ ἐξ
 ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεῦσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ
 χειρί σου παρέθετο ἣν περίσῳζε διὰ παντὸς ἐν εἰρήνῃ, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε
 .Φιλάνθρωπε

 
اآلن……………… للسيدة



إن السر الخفي منذ الدهور ،غير املعلوم عند املالئكة ، بِك ظهر يا والدة اإلله 
للذين على األرض ، اذ تجسد اإلله بإتحاد ال  تشوّش فيه ، وقبـِل الصليَب طوعاً 

من أجلنا وبه أقام املجبول أوالً ، وخلص من املوت نفوسنا .

Θεοτοκίον ... νῦν 
 Θεοτόκε σοῦ διά ,ἄγνωστον μυστήριον καὶ Ἀγγέλοις ,ἀπόκρυφον αἰῶνος 'Τὸ ἀπ
  Σταυρὸν καὶ  ,ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούμενος ἐν Θεὸς ,γῆς πεφανέρωται ἐπὶ τοῖς
 ἐκ ἔσωσεν ,οὗ ἀναστήσας τὸν πρωτόπλαστον 'δι ·ὑπὲρἡμῶν καταδεξάμενος ἑκουσίως
.ἡμῶν θανάτου τὰς ψυχὰς

أيضاً وأيضاً بسالمٍ إلى الرِب نطلب       

املرتل: يا رب ارحم

أعضْد وخلِّْص وارَحْم  واحفظنا يا اهلل بنعمِتـــــــك.
  

 بعد ذكرنا الكليَة القداسِة الطاهرةَ، الفائقَة البركاِت املجيدة سيَدتنا والدةَ اإلله،
 الدائمَة البتوليِة مريَم، مع جميعِ القديسني ، فلنودْع ذواِتنا وبعُضنا بعضاً وكَل

حياِتنا املسيحَ اإلله.

 ألن لك العزة َولَك املُلَك والقدرةَ واملجَد، ايها اآلُب واإلبُن والروحُ القدس، اآلن وكل
       أواٍن وإلى دهر الداهرين.

آمين

الكاثسماطات   

كاثسما أولى.

قد صرت بسجاياك داوداً جديداً، اذ تقبلت الجائزة من العالء ، زيَّت امللك على 
هامتك ، الن الرب الكلمة الفائق الجوهر قد مسحك بالروح ، فلذلك تناولت 

الصولجان امللوكي أيها الحكيم املجيد ، مستمداً لنا الرحمة العظمى .

املجد ..... واآلن للعيد

 ان العالِم هواجس القلوب بأسرها، ملا كان وقفا في الهيكل، في انتصاف العيد،
 هتف صارخاً عالنية وقائالً ملخالفي الناموس، ألي سبب تريدون مسكي أنا

الواهب الحياة. فال تحكموا باملرايا، أيها األبرياء من الشريعة .



كاثسما ثانية

ان صانع الشمس والخليقة ، ملا ُجذَب على الصليب ، اجتذبك من السماء 
بالنجوم . كنجم ساطع الضياء وجعلك اول من َلبْس تاج العز امللوكي . فلذلك 

نمدحك يا قسطنطني امللك الحسن العبادة، مع هيالنة والدتك املتألهة العزم

     املجد ..... واآلن للعيد
باللحن الخامس 

 
 ان سيد الكل اذ كان واقفاً في الهيكل، في انتصاف عيد الخمسني املوقر، خاطب

 اليهود مبكتاً جسارتهم الغاصبة، بدالٍة كثيرة ومجاهرة، بما انه اإلله امللك،
الذي بتحننِه يهب الكل الرحمة العظمى .

البوليئيليون

للملكني القديسني قسطنطني وهيالنة املعادلي الرسل 

على كل محط من محطاته ترتل " هللبلوبا "
 

السماواُت تُذيعُ َمجَد اهللِ والفََلُك يُْخِبُر بأعماِل يَديِه ( 2:18 ( 
تعترُف السماواُت بعجاِئِبَك يا ربُّ ( 6:88 ( 
ويكون بَنوَك ِعوًضا عن آباِئَك ( 17:44 ( 

وتقيُمهم رؤَساَء على كلِّ األرض ( 17:44 ( 
ألَنَّ أَِعزاَء اهللِ قد ارتفعوا في األرض جدًّا ( 10:46 ( 

إِلُه اآللهِة الربُّ تكلَّم ودعا األرَض ( 10:49 ( 
من مشارق الشمس إلى املغارب ُمَسبَّحٌ اسُمُه ( 10:49 ( 

ظهرْت بُروُقُه للمسكونة ( 4:96 ( 
أَخبرِت السماواُت بعدلِه ( 6:96 ( 

وعاينْت جميعُ الشعوِب مجده ( 6:96 ( 
رؤَساُء يهوذا ُمَدبُِّروهم ( 28:67 ( 

رؤَساُء زابَُلون رؤَساُء ِنفتَاليم ( 28:67 ( 
َمَلَك اهللُ على األمم ( 9:46 ( 

ُد في مؤَامرِة القديسني ( 7:88 (  اهللُ املَُمجَّ
عظيٌم هو ومرهوٌب على جميعِ الذين حوَلُه ( 8:88 ( 

قدِّموا للربِّ يا قبائَل األمم ( 7:95 ( 
قدِّموا للربِّ مجًدا وكرامًة ( 7:95 ( 
أَخبروا في األمم بمجدِه ( 3:95 ( 



وفي جميعِ الشعوِب بعجاِئِبِه ( 3:95 ( 
قولوا في األمم إِنَّ الربَّ قد َمَلَك ( 10:95 ( 

إلى كلِّ األرِض خرَج َمنِطُقهم وإلى أَقطاِر املسكونِة كالُمُهم ( 5:18 ( 
جعَل فيهم كالَم عالماِتِه ( 27:104 ( 

وأَعطاهم بُلداَن األممِ وتََعُب الشعوِب ورِثوهُ ( 44:104 ( 
اهللُ قام في مجمعِ اآللهِة وفي وسِط اآللهِة يحُكم ( 1:81 ( 
قدِّموا للربِّ يا أبناَء اهللِ قدِّموا للربِّ مجًدا السِمِه ( 1:28 ( 

عوَب لنا واألمَم تحَت أقداِمنا ( 6:46 (  أَخضعَ الشُّ
عظيٌم هو ربُّنا وعظيمٌة هي قوَّتُُه ( 5:146 ( 

هو يُعطي قوَّةً وِعزًّا لشعِبِه تبارك اهللُ ( 36:67 ( 
ــــــــــــــــ

هليلوليا، هليلوليا، هليلوليا ، املجد لك يا اهلل ( ثالث مرات ) يا إلهنا ورجاءنا 
لك املجد ......!!!

أيضاً وأيضاً بسالمٍ إلى الرِب نطلب       

أعضْد وخلِّْص وارَحْم  واحفظنا يا اهلل بنعمِتـــــــك.
  

 بعد ذكرنا الكليَة القداسِة الطاهرةَ، الفائقَة البركاِت املجيدة سيَدتنا والدةَ اإلله،
 الدائمَة البتوليِة مريَم، مع جميعِ القديسني ، فلنودْع ذواِتنا وبعُضنا بعضاً وكَل

حياِتنا املسيحَ اإلله.

 ألنك إلٌه صالحُ ومحُب للبشر، وَلك نرفع املجد، ايها اآلُب واإلبُن والروحُ القدس،
       اآلن وكل أواٍن وإلى دهر الداهرين.

آمين
كاثسما ثالثة باللحن الرابع

ياقسطنطني امللهم من اهلل، ان تذكارك الحسن الشهرة، قد ظهر لنا منيراً األقطار 
بنور املعرفة اإللهية، ألنك أنت ظهرت في امللوك حسن العبادة، حافظاً شرائع 

امللك السماوي. فبتوسالتك إنقذنا من التجارب .

١-اإليباكوي    2- االنافثيمي    3– والبروكيمنن



منذ شبابي آالم كثيرة تحاربني لكن أنت يا مخلصي اعضدني وخلصني . 
(تعاد ) 

يا مبغضي صهيون اخزوا من تجاه الرب ألنكم ستكونون جافني  كالعشب 
اليابس  بالنار (تعاد) 

املجد لآلب واإلبن والروح القدس
بالروح القدس كل نفس تحيا ، وتتنقى مرتفعة والمعة بالثالوث الواحد بحاٍل 

شريفة سرية . 
اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمني

بالروح القدس تفيض سواقي النعمة ومجاريها ، فتروي البرايا بأسرها 
بالحياة املحيية . 

بروكيمنن باللحن الرابع

رفعُت مختاراً من شعبي، وجدُت َداُوَد عبدي، ومسحته بزيت قدسي .

رفعُت مختاراً من شعبي، وجدُت َداُوَد عبدي، ومسحته بزيت قدسي .

ستيخن : لذلك مسحك إلهك يا اهلل بدهن البهجة .

رفعُت مختاراً من شعبي، وجدُت َداُوَد عبدي، ومسحته بزيت قدسي .

  
الى الرب انطلب 

 يا رب ارحم
 ألنك قدوٌس أنَت يا إلَهنا، وفي القديسنَي  تستقرُّ وتستريح، واليك نرفعُ املجد

   ايها اآلُب واإلبُن والروحُ القدس، اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمني

 كــل نســـــــــــــمــة فلتسبح الرب ( ٣ مرات)٠
    من أجِل أن نكوَن مستحقنَي لَسماِع اإلنجيل املقدس ، إلى الرِب إلِهنا نطلب ٠

 يا رب ارحم (3)
               الحكمة . فلنستقم ولنسمع اإلنجيل املقدس ، السالُم لجميِعكم .

 ولروحك أيضاً
                     

إنجيل السحر للقديسني 

فصٌل شريٌف  من بشارة القديس لوقا البشير والتلميذ الطاهر  
قال الرَّب، أنا هو الباب. إن دخل بي أحد يخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعى.



السارق ال يأتي إال ليسرق ويذبح ويُهلَِك، وأما أنا فإنما أتيت لكيما تكون لهم 
الحياة وتكون لهم أوفر. أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن 
الخراف. أما األجير، ليس براٍع، وليست الخراف له، فيرى الذئب مقبالً فيترك 

الخراَف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. وإنما يهرب األجير ألنه 
أجير، وال يهمه أمر الخراف. أنا الراعي الصالح، وأعرف خاصتي وخاصتي 

تعرفني ، كما أن اآلب يعرفني وأنا أعرف اآلب. وأبذل نفسي عن الخراف.
ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بها أيضا وستسمع 

صوتي، وتكون رعية واحدة وراع واحد.

   

   إذ قد رأينا قيامة املسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريء من الخطيئة وحده ، 
لصليبك ايها املسيح نسجد ، ولقيامتك املقدسة نسبح ونمجد ، ألنك أنت هو الهنا ، وآخر 

سواك ال نعرف وأسمك نسمي . هلموا يا معشر املؤمنني نسجد لقيامة املسيح املقدسة ، ألنه 
هوذا بالصليب قد أتى الفرح لكل العالم . نبارك الرب في كل حني ونسبح قيامته ، ألنه كابد 


الصليب من أجلنا ، فأباد املوت باملوت وحطم.

املزمور الخمسون 

ارحمني يا اهلل كتعظيم رحمتك، وكمثل كثرة رأفِتك إمحُ مآثمي، إغسلني كثيراً من 
إثمي. ومن خطيأتي طهرني فإني أنا عارٌف بإثمي  .  وخطيئتي أمامي في كل ِ حني . 

إليك وحَدك أخطأُت والشر قداَمك صنعت . لكي تصدَق في أقوالَِك وتغلَِب في محاكمتك . 
هاءنذا باآلثامِ ُحبَل بي وبالخطايا ولدتني أمي . إلنَك قد أحببَت الحَق، وأوضحَت لي غوامَض 

حكمِتك ومستوراِتها . تنضُحني بالزوفى فأطُهُر . تَغِسُلني فأبيُض أكثَر من الثلج ِ . 
تَُسِمُعني بهجًة وسروراً . فتبتهجُ عظامي الذليلة . إصرِْف وجَهَك عن خطاياي . وامحُ كَل 

مآثمي . قلباً نقياً أخُلْق فيّ يا أهلل . وروحاً مستقيماً جدد في أحشائي . ال تتطرْحني من 
أمام ِ وجِهَك  ، وروُحَك القدوس ال تنزِِْعه مني. إمنحني بهجَة خالِصَك وبروح ٍرئاسي 

اعضدني. فاعلم األثمة طرَقَك والكفرة إليك يرِجعون. اَنقذني من الدماِء يا أهللُ إلَه خالصي ، 
فيبتهجَ لساني بعدلِك، يا رُب افتحْ شفتيّ فيخِبَر فمي بتسبحتَك . ألنك لو آثرَت الذبيحة لكنُت 
اآلن أعطي ، لكنك ال تسُر باملُحرَقات فالذبيحُة هللِ روٌح منسحٌق ، ألقلُب املتخشعُ واملتواضعُ 

ال يرزُُله اهللُ . أصلحْ يا رُب بمسرِتَك صهيون ولتنَب أسواُر أورشليَم . حينئٍذ تُسُر بذبيحِة 

العدِل ُقرباناً وُمحرَقاٍت ، حينئٍذ يقربوَن على مذبِحَك العجول .


املجد لآلب واإلبن والروح القدس 

بشفاعات املتوَّٓجني من اهلل وطلباتهم ايها اإلله الرحوم ، أمحُ كثرة خطايانا 
وزالتنا ٠



اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمني

بشفاعات والدة اإلله وطلباتها ايها اإلله الرحوم ، أمحُ كثرة خطايانا وزالتنا

يا رحيم ............................

اإليذوميال  باللحن الثاني

 لقد أشرق لنا اليوم تذكار قسطنطني الحسن العبادة، منسكباً مثل طيٍب، ألنه
 ملا إشتاق الى املسيح ازدرى باألوثان، وأقام على األرض هيكالً للذي ٰصلب من

أجلنا، فيحظى بإكليل الرجاء في السموات .

  خلص يا اهلل شعبك وبارك ميراثك، وافتقد عاملك بالرحمة والرأفات وارفع شأن 
املسيحيني االرثوذكسيي، واصبغ علينا مراحمك الغنية. 

بشفاعاِت الكليِة الطهارِة سيدِتنا والدِة اإللِه الدائمِة البتوليِة مريم .  

 وبقدرِة الصليب الكريم املحيي . 

وبطلباِت القواِت السماويِة املكرمِة العادمِة األجساد ٠ 

والنبيِ الكريمِ السابق املجيِد يوحنا املعمدان ٠ 

 والقديسني املشرفني الرسِل الجديريَن بكِل مديح  ٠
 وأباِئنا القديسني معلمي املسكونِة رؤساِء الكهنِة العظماِء : باسيليوَس الكبير ،

  وغريغوريوَس الالهوتي، ويوحنا الذهبي الفم
 وآباِئنا القديسني أثناثيوَس وكيرلَس ويوحنا الرحيم بطاركة االسكندرية 

 وأبوَينَا القديَسني : نيقوالوَس رئيس أساقفة ميرا ليّكيا،وإسبيريدون أسقف
 تريميثوَس العجائبيني .

 والقديِسنَي املجيديَن الشهداِء العظماِء جاورجيوَس املظفر  وديمتريوَس
 املُفيض الطيب، وثيوذورَس التيروني،وثيوذورَس قائد الجيش٠

 والقديسات املجيدات الشهيدات العظيمات :تقال وبربارة وأناستاّسيا
 وكيرياكي وآكاتريني وفوتيني ومارينا وبارسكافي وإيريني.

 والقديَسني إغناطيوَس وبوليكربوَس الشهيديِن في رؤساِء الكهنة
 والقديس يوسف الدمشقي الشهيد في الكهنة ٠

 وآباِئنا األبرار أفرام وإسحق السورينّي ويوحنا الدمشقي ٠
  وجميع آبائنا األبرار املتوشحني باهلل

                                   والقديس(                         ) شفيع هذه الكنيسة املقدسة
 والقديَسني الصديقني يواكيم وحنة جّدي املسيح اإلله



ني املجيَدين امللَكني العظيَمني املتوََّجني من اهلل واملعادلي الرسل  والقديسَّ
 قسطنطني وهيالنة،  اللذان نقيم تذكارهما اليوم .

 وجميعِ قديسيك ، نتضرع إليك أيها الربُّ الجزيل الرحمة،  فاستجب لنا نحن
 الخطأة الطالبني إليك  وإرحمنا .

 املرتل : يا رب ارحم ، يا رب ارحم ، يا رب ارحم ، (4 مرات) ٠

 برحمِة ورأفاِت ابِنَك الوحيِد ومحبِته للبشر ، الذي أنت مبارٌك معه ومع روِحك
   الكلي قدُسه الصالح واملحيي، اآلن وكل اواٍن والى دهر الداهرين .

آمني . 

القنداق باللحن الثالث

اليوم قسطنطني مع هيالنة أمه، يُظهران لنا الصليب، العود الكلي الوقار، الذي 
هو ُخزٌي لجميع اليهود، وسالحٌ للملوك املؤمنني تجاه املعاندين، ألنه قد ظهر 

لخيرنا آيًة عظيمًة ورهيباً في الحروب .

البيت

لنكرم أيها املؤمنون، قسطنطني مع أمه، ألنهما ملا سمعا أقوال النبي، أدركا ان 
الصليب الذي به تَّمت اآلالم الخالصية مركَٰب من أجزاء ثالثة، أعني من سرو 

وأرز وشربني. فأوعز الى اليهود ان يستعدوا ليظهروا للشعوب الكنز العظيم، 
الذي أخفوه حسداً وغيرة، فلما وجداه، أظهرا للجميع أنهما ألجل هذا حصال 

البّسي الظفر، حاملني سالحاً ال يحارب، الذي هو آيٌة عظيمة ورهيّب في 
الحروب .

سنكسار

في اليوم الواحد والعشرون من شهر أيار نقيم تذكار القديَسني 
املجيّدين امللكني العظيمني املتوّجني من اهلل واملعادلة الرسل 

قسطنطني وهيالنة

ني املتَّوَجني من اهلل، اللهم ارحمنا آمني .   فبشفاعات القديسَّ

كاطافاسيات الفصح



1-     اليوَم يوُم القيامة فلنتألأل أيها الشعوب ،ألن الفصحَ هو فصحُ الرب ، 
وذلك ألن املسيحَ الهنا قد أجازنا من املوت إلى الحياة ، ومن األرض إلى السماء 

، نحن املنشدين نشيَد النصِر والظفر .

 1-«Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου,                                      
 Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς
διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας».

3 -   هلموا بنا نشرب مشروباً جديداً ، ليس مستخرجاً بآيٍة باهرة من صخرٍة 
صماء ، لكنه ينبوُع عدم الفساد بفيضان املسيح من القبر الذي به نتشدد .

 3«Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον,ἀλλ' ἀφθαρσίας
πηγήν, ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ, ἐν ᾧ στερεούμεθα».

4-   ليقف معنا على املحرِس اإللهي حبقوقُ املتفوهُ باإللهيات ، ويرنا املالَك 
املتشحَ الضياَء قائالً جهاراً : اليوم خالٌص للعالم ألن املسيحَ قد قام بما أنه 

على كل شيء قدير .

 4-«Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς, ὁ θεηγόρος Ἀββακούμ, στήτω μεθ' ἡμῶν καὶ δεικνύτω, 
 φαεσφόρον Ἄγγελον, διαπρυσίως λέγοντα· Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅτι ἀνέστη
.Χριστός ὡς παντοδύναμος»

5-   لنبكرَن ُمدَّلجني دلجًة عميقة ، ولنقربنَّ للسيد التسبيحَ النقي عوَض الطيب 
الزكي ، ولنعايِن املسيحَ الذي هو شمُس العدل ُمطلقاً الحياة للكل .

5- «Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος, καὶ ἀντὶ μύρου τὸν ὕμνον προσοίσωμεν τῷ Δεσπότῃ , 
καὶ Χριστὸν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα».

6-  أيها املسيح ، لقد نزلَت إلى أسافِل دركاِت األرض فسحقَت األمخاَل الدهرية 
املثبتة  الضابطة املعتقلني، وفي اليوم الثالث   برزَت ناهضاً من القبر كما برز 

يونان من الحوت .

6-«Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, καὶ συνέτριψας μοχλοὺς αἰωνίους, κατόχους 
πεπεδημένων Χριστέ, καὶ τριήμερος, ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς, ἐξανέστης τοῦ τάφου».

7- ان الذي أنقذ من األتون ملا صار إنساناً ، تألم بما أنه مائت ، وبآالمه سربل 
املائت جمال عدم الفساد ، أعني به اله آبائنا تبارك وتمجد وحده .



7- «Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου ῥυσάμενος, γενόμενος ἄνθρωπος, πάσχει ὡς θνητός, καὶ διὰ 
πάθους τὸ θνητόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων, 
Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος».

لتسبح ونبارك الرب

8- ان هذا اليوم املدعو املقدس ، الذي هو احد السبوت وملكها وسيدها ، انما 
هو عيد األعياد وموسم املواسم ، الذي به نبارك املسيح الى األدهار .

 Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.

8-«Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν 
ἑορτή, καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας».

                                         

الكاهن :  لوالدة اإلله وإم النور  بالتسابيح  نعظم  مكرمني .

املرتل :  تعظم نفسي للرب وتبتهج روحي باهلل مخلصي .

يا من هي أكرم من الشاروبيم وأرفع مجداً بغير قياس من السيافيم التي وهي 
بغير فساد ولدت كلمة اهلل حقاً انك والدة اإلله إياك نعظم .

استخن : تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي باهلل مخلصي .                                    
استخن : ألنه نظر الى تواضع امته  ، فها منذ اآلن تطوبني جميع األجيال .                  

استخن : ألن القدير صنع بي عظائم وقدوس اسمه ورحمته الى جيل فجيل 
للذين يتقونه .  يا من هي أكرم من  .....

استخن : صنع عزاً بساعده وشتت املتكبرين بذهن قلوبهم .                                     
استخن : حّط املقتدرين عن الكراسي ورفع املتواضعني ، مأل الجياع من 

الخيرات واألغنياء ارسلهم فارغني . ......
استخن : عضد اسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما قال ألبائنا البراهيم ولنسله الى 

األبد
............................        

ان املالك تفوه نحو املنعم عليها ، أيتها العذراء النقية إفرحي ، وأيضاً أقول 
افرحي ألن ابنك قد قام من القبر في اليوم الثالث .

استنيري استنيري يا اورشليم الجديدة ، ألن مجد الرب قد أشرق عليك ، إفرحي اآلن 
وتهللي يا صهيون ، وأنت يا والدة اإلله النقية إطربي بقيامة ولدك .



 

   أيضاً وأيضاً بسالمٍ إلى الرِب نطلب

    أعضْد وخلِّْص وارَحْم  واحفظنا يا اهلل بنعمِتـــــــك٠
 بعد ذكرنا الكليَة القداسِة الطاهرةَ، الفائقَة البركاِت املجيدةَ  سيَدتنا والدةَ اإلله،
 الدائمَة البتوليِة مريَم، مع جميعِ القديسني ، فلنودْع ذواِتنا وبعُضنا بعضاً وكَل

           حياِتنا املسيحَ اإلله.
لك يا رب :

 ألنه إياَك تسبحُ  ُكُل  قواِت السموات، واليك نرفع املجد، أيها اآلب واإلبن والروح
  القدس، اآلن وكل أواٍن والى دهر الداهرين

 آمني

قدوس هو الرب الهنا (2)  - 

قدوس هو الرب الهنا، ارفعوا الرب الهنا واسجدوا ملوطىء قدميه، ألن الرب 
الهنا قدوٌس هو. 

اإلكسابستالري     للقديسني

ان قسطنطني العظيم مع أمه ، لم يأخذ عزّ امللك مع البشر ، بل من النعمة 
اإللهية ، ألنه أبصر إشارة الصليب اإللهي ساطعة من السماء ، فقهر به 
املعاندين وأزال ضاللة األصنام ، وأيّد في العالم اإليمان املستقيم الرأي .

 

اآلينوس  

كل نسمة فلتسبح الرب، سبحوا الرب من السموات،  

سبحوه في األعالي، ألنه لك  يليق التسبيح يا اهلل . 

سبحوه يا جميع مالئكته. سبحوه يا سائر قواته، ألنه لك يليق التسبيح يا الله 

للقديَسني باللحن الثامن

1-  سبحوه بلحن البوق ، سبحوه باملزمار والقيثارة .



افرح يا قسطنطني الكلي الحكمة . ينبوع الرأي املستقيم ، املرّوي على الدوام 
بمياهه العذبة البسيطة بأسرها . افرح يا أصالً منه قد نبت الثمر املغذي 

كنيسة املسيح . افرح ايها املجيد ، يا فخر األقطار . افرح ايها املجيد يا فخر 
األقطار . افرح يا اول امللوك املسيحني . السالم عليك يا سرور املؤمنني .

2- سبحوه بالطبل واملصاف ، سبحوه باألوتار وآالت الطرب.

ايها الكلي الحكمة ، ان ملك الخليقة ، ملا سبق فرأى حسن عاطفة قلبك، 
اصطادك نطقياً بعد ان كنت مضبوطاً بالبهيمة . وأنار عقلك بمعرفة العبادة 

الحسنة ، وأوضحك العالم كشمٍس باعثة الضياء ، مرسالً أشعة اعمالك اإللهية 
أيها املجيد .

3-سبحوه بنغمات الصنوج ، سبحوه بصنوف التهليل . كل نسمة فلتسبح 
الرب.

يا هيالنة الكلية املديح ، الجزيلة الحكمة ، لقد قبلِت وصايا الرب كأرٍض مختارة 
، فأنبت أقمار األعمال الفاضلة الحسنة ، مغذية قلوبنا بمماثلة سيرتِك . فلذلك 

نعيّد اليوم تذكارِك محتفلني بسرور .

-4 سبحوه بلحن البوق ، سبحوه باملزمار والقيثارة .

أيها املسيح، لقد مسحت مساهيمك قسطنطني وهيالنة، بزيت االبتهاج بحاِل 
مستغربة، ألنهما قد أبغضا الضاللة ، ورغبا في ملكوتك السماوي، وجمالِك 

املأثور، فأهلتهما من ذي قبل أيها الكلمة، أن يملكا على األرض بحسن عبادٍة 
بإلهامك .

املجد باللحن الثامن............  للقديَسني

ان ملك امللوك وإلههم املزّين املستحقني باملواهب الغنية ، قد اصطادك يا 
قسطنطني ، بعالمة الصليب من السماء ، مثل بولس الدائم الذكر ، قائالً ، انك 

بهذا تغلب أعداءك ، فلما التمسته مع أمك املتألهة العزم ، ووجدته حسب رغبتك 
، قهرتهم بالكلية ، فمعها ابتهل الى املحب البشر وحده ، من أجل امللوك 

املستقيمني الرأي ، والجنود املحبي املسيح ، وجميع املقيمني تذكارك بإيمان ان 
ينقذهم من كل شدة .



اآلن....   باللحن الخامس 

اليوَم يوُم القيامة فلنتألأل باملوسم، ولنصافح بعضاً بعضاً، ولنقل يا إخوة 
ولنصفح ملبغضينا عن كل شيء في القيامة ولنهتف هكذا قائلني : املسيح قام 

من بني األموات ، ووطىء املوت باملوت ووهب الحياة للذين في القبور . 

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον  

Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. 
Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω 
βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς 
μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος

املجدلـــــــــــــــــــــــــــــــة الكبـــــــــــــــرى 

1- املجد لك يا مظهر النور ، املجد هلل في العلى وعلى اإلرض السالم وفي 
الناس املسرة * 

2- نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك نشكرك ألجل عظيم جالل مجدك * 
3- ايها الرب امللُك اإللُه السماوي، اآلُب الضابُط الكل، أيها الرُب اإلبُن الوحيُد 

يسوُع املسيحُ، ويا أيها الروحُ القدس*   
4- أيها الرُب اإلله، يا حمَل اهلل، يا بن اآلب، يا رافع خطيئة العالم ارحمنا، يا 

رافعَ خطايا العالم * 
5- تقبل تضرَُعنا أيها الجالُس من عن يمنيِ اآلِب وارحمنا * 

6- ألنك أنت وحَدك قدوس، أنت وحدك الرُب يسوُع املسيح، في مجِد اهللِ اآلب، 
آمني * 

7- في كل يومٍ أبارُكَك واسبحُ اسَمك الى األبد، والى أبِد األبد * 
8- أهلنا يا رُب أن نُحفَظ في هذا اليوم بغير خطيئة * 

9- مبارك أنت يا رُب إلَه آباِئنا. ُمسبحٌ وممجٌد اسُمك إلى األبد، آمني 
10- لتكن با رُب رحمتُك علينا كمثِل أتكالنا عليك * 

11- مبارك أنت يا رب ُ علمني حقوقك *   
12- يارُب ملجأً كنَت لنا في جيٍل وجيل. أنا قلُت يا رَب ارحمني واشفي نفسي، 

ألني قد خطئُت إليك * 
13- يا رِب اليك لجأُت. فعلمني أن أعمَل رضاك. ألنك أنت هو ألهي * 

14- ألن من قبلك عنَي الحياة وبنورَِك نعايُن النور * 
 15- فابسط رحمتك على الذين يعرفونك * 

16- قدوس اهلل ، قدوس القوي ، قدوس الذي ال يموت ارحمنا (3) * 
17- املجد لآلب واإلبن والروح القدس * 



18- اآلن وكل أوان والى دهر الداهرين آمني *  
19- ، قدوس الذي ال يموت ارحمنا *  

20- قدوس اهلل ، قدوس القوي ، قدوس الذي ال يموت ارحمنا * 

للقديَسني باللحن الثامن
يا رب ان قسطنطني الذي هو رسولك في امللوك ، ملا شاهد رسم صليبك في 

السماء عياناً ، وبمثابة بولس قبل الدعوة ليس من البشر . أودع بيدك املدينة 
املتملكة . فأنقذها بالسالمة كل حني . بشاعات والدة اإلله ، يا محب البشر .

  'Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Ἦχος πλ. δ
 Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν οὐκ ἐξ
 ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεῦσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ
 χειρί σου παρέθετο ἣν περίσῳζε διὰ παντὸς ἐν εἰρήνῃ, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε
 .Φιλάνθρωπε

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&
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٢- خدمة القداس اإللهي بالكامل 
 للقديس يوحنا الذهبي الفم

                                       
 مباركٌة هي مملكُة اآلب واإلبن والروح القدس، اآلن وكَل أواٍن والى دهر

 الداهرين. آمني

املسيح قام من بني األموات ووطىء املوت باملوت ووهب الحياة للذين في 
القبور (٣).

بسالم إلى الرِب نطلب 

من أجِل السالمِ الُعلوي وخالِص نفوِسنا ، إلى الرِب نطلب 

( على كل طلبة) 

من أجِل سالمِ كِل العالم، وثباِت كنائِس اهللِ املقدسة، وإتحاِد الجميع.     

من أجِل هذا البيِت املقدس،والذين يدخلوَن إليه بإيماٍن وَورٍع وخوِف اهلل 



 من اجِل أبينا ورئيِس كهنِتنا (   )، والكهنِة املكرمني ، والشمامسِة الخدامِ
 باملسيح، وجميعِ اإلكليروِس والشعب ،

من أجِل  حكام  هذا البلد ومؤازرتهم في كل عمٍل صالحٍ، 

 من أجِل هذه املدينة وجميعِ األديرة ِواملدِن والقرى واملؤمننَي الساكنَي فيها

 من أجِل إعتداِل األهوية،  وِخصِب   األرِض  بالثمار،  وأوقاٍت  سالمية
   

 من أجل املسافريَن براً وبحراً وجواً، واملرضى واملتأملنَي، واألسرى وخالِصِهم

  من أجِل نجاِتنا من كِل ضيقٍ  وغضٍب  وخطٍر   وشدة ،

أُعُضْد وخلِّْص وارَحْم  واحفظنا يا اهلل بنعمتــِـــك 

 بعد ِذكرِنا الكليَة القداسِة الطاهرةَ، الفائقَة البركاِت املجيدةَ سيَدتَنا والدةَ    اإلله
 الدائمَة البتوليِة مريَم، مع جميعِ القديسني ، فلنودع ذواِتنا وبعُضنا بعضاً وكَل

 حياِتنا املسيحَ اإلله٠

 أنه بَك يليقُ كلُّ مجٍد واكرامٍ وسجود، أيها اآلب واإلبن والروحُ القدس، اآلن وكلَّ
 أواٍن وإلى دهِر الداهرين .  آمني .

على اإلنديفونا األُولى

هللوا هلل يا جميع األرض ،                                         بشفاعات والدة اإلله يا مخلص خلصنا 

رتلوا إلسمه واعطوا مجداً لتسبحته                       بشفاعات والدة اإلله يا مخلص خلصنا 

قولوا هلل ما أرهب أعمالك ، كل من في األرض يسجدون لك 

ويرتلون إلسمك أيها العلي     .                                  بشفاعات والدة اإلله يا مخلص خلصنا 

املجد ............. اآلن ...................                          بشفاعات والدة اإلله يا مخلص خلصنا 

                                                                                  

أيضاً وأيضاً بسالمٍ إلى الرِب نطلب      املرتل: يا رب ارحم 

    أعضْد وخلِّْص وارَحْم  واحفظنا يا اهلل بنعمِتـــــــك٠



 بعد ذكرنا الكليَة القداسِة الطاهرةَ، الفائقَة البركاِت املجيدةَ  سيَدتنا والدةَ اإلله،
 الدائمَة البتوليِة مريَم ،مع جميعِ القديسني ، فلنودْع ذواِتنا وبعُضنا بعضاً وكَل

 حياِتنا املسيحَ اإلله .
        ا ملرتل : لك يا رب   

 الن لك امللك والقوة والقدرة واملجد ، أيها اآلب واالبن والروح القدس اآلن وكل أواٍن
 والى دهر الداهرين .  آمني

على اإلنديفونا الثانية

ليرأف اهلل بنا ويباركنا وليضىء بوجهه علينا ويرحمنا        

خلصنا يا بن اهلل يا من قام من بني األموات لنرتل لك هلليلوليا

لتُعرف في األرض طريُقك وفي جميع األمم  خالُصك .                                          
تعترف لك الشعوب يا اهلل تعترف لك                      .............

- املجد ... واآلن ....

يا كلمَة اهلل اإلبَن الوحيد ، الذي لم يزل غيَر مائت ، لقد قبلت أن تتجسد من أجل 
خالصنا ، من القديسِة والدِة اإللِه الدائمِة البتوليِة مريم ، وتأنسَت بغيِر 

استحالة ، وُصلبَت أيها املسيحُ إلُهنا ، وبموتَك وطئَت املوت . وأنَت لْم تزَْل أحَد 
الثالوِث القدوس ، املمجَد مع اآلِب والروح القدس، خلصنا. 

أيضاً وأيضاً بسالمٍ إلى الرِب نطلب      املرتل: يا رب ارحم 

    أعضْد وخلِّْص وارَحْم  واحفظنا يا اهلل بنعمِتـــــــك٠
 بعد ذكرنا الكليَة القداسِة الطاهرةَ، الفائقَة البركاِت املجيدةَ  سيَدتنا والدةَ اإلله،
 الدائمَة البتوليِة مريَم ،مع جميعِ القديسني ، فلنودْع ذواِتنا وبعُضنا بعضاً وكَل

 حياِتنا املسيحَ اإلله .
 ا ملرتل : لك يا رب   

 ألنك اله صالحٌ ومحب للبشر ، وَلك نرفع املجد ، أيها اآلب واالبن والروح القدس
 اآلن وكل أواٍن والى دهر الداهرين .   أمني

على االنديفونة الثالثة  

ليقم اهلل ويتبدد جميع أعماله ويهرب مبغضوه من أمام وجهه .       



املسيح قام من بني األموات ووطىء املوت باملوت ووهب الحياة للذين في القبور

كما يباد الدخان يبادون وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار .         

تهلك الخطأة من أمام وجه اهلل ، والصديقون يفرحون ويتهللون أمام اهلل 
وينتعمون بالسرور..... 

هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ولنتهلل به  .             

طروبارية الفصح

املسيح قام من بني األموات ووطىء املوت باملوت ووهب الحياة للذين في 
القبور


على الدخول الصغير

الحكمة، لنستقم 

 في الكنائس باركوا اهلل ، الرب من ينابيع إسرائيل . 

 خلصنا يا بن اهلل يا من قام من بني األموات ، لنرتل لك 
هلليلوليا .

Εἰσοδικὸν

Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσραήλ..

 

  طروبارية   باللحن الرابع

إن تلميذات الرب ، تعلمن من املالك الكرز بالقيامة البهج ، وطرحن القضاء 
الجدّي ، وخاطنب الرسل،، مفتخراٍت وقائالت : قد سبي املوت ، وقام املسيح 

اإلله ومنح العالم الرحمة العظمى .
  'Ἦχος δ Ἀπολυτίκιον

 Κυρίου τοῦ ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ ,Ἀναστάσεως κήρυγμα φαιδρὸν τῆς Τὸ
 Ἀποστόλοις τοῖς ,ἀπορρίψασαι ἀπόφασιν τὴν προγονικὴν καὶ ,Μαθήτριαι
 δωρούμενος ,Θεός ὁ ἠγέρθη Χριστὸς ,θάνατος ὁ Ἐσκύλευται·ἔλεγον καυχώμεναι
.ἔλεος μέγα τὸ κόσμῳ τῷ

طروبارية القديَسني باللحن الثامن
يا رب ان قسطنطني الذي هو رسولك في امللوك ، ملا شاهد رسم صليبك في 

السماء عياناً ، وبمثابة بولس قبل الدعوة ليس من البشر . أودع بيدك املدينة 
املتملكة . فأنقذها بالسالمة كل حني . بشاعات والدة اإلله ، يا محب البشر .



  'Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Ἦχος πλ. δ
 Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν οὐκ ἐξ
 ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεῦσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ
 χειρί σου παρέθετο ἣν περίσῳζε διὰ παντὸς ἐν εἰρήνῃ, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε
 .Φιλάνθρωπε

 
طروبارية صاحب الكنيسة 

###############


قنداق الفصح

ولئْن كنَت نزلَت إلى قبر يا من ال يموت ، إال أنك درست قوة الجحيم وقمت غالباً 
أيها املسيح اإلله ، وللنسوة الحامالت الطيب قلت إفرحَن ،ووهبَت رسلَك السالم 

يا مانح الواقعني القيام .

  'Κοντάκιον Ἦχος δ

Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης 
ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς 
Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

 

 إلى الرِب نطلب 

ايها االله القدوس املستريح في القديسني واملمجد من الشيروبيم واملسجود له 
من جميع القوات السماوية ، يا من اخرج االشياء من العدم الى الوجود وخلق 
االنسان على صورته ومثاله وزينه بجميع مواهبه، يا من يمنح الطالب حكماً 

وفهماً وال يهمل الذين يخطأون بل توبة للخالص . يا من اهلنا نحن عبيده 
االذالء غير املستحقني ألن نقف في  هذه الساعة ايضاً امام مجد مذبحه املقدس 
ونقدم له السجود والتمجيد الواجبني .أنت ايها السيد تقبل من افواهنا ايضاً 

نحن الخطأة التسبيح املثلث التقديس ، وافتقدنا بصالحك واغفر لنا كل إثم 
طوعي او كرهي ، قدس نفوسنا واجسادنا وهبنا ان نعبدك بالبر كل ايام 

حياتنا . بشفاعات والدة االله القديسة وجميع القديسني الذين ارضوك منذ 
الدهر، آمني . 

ألنك انت قدوٌس يا إلَهنا، وَلك نرفع املجَد، أيها اآلب واإلبن والروح القدس، آلن 
وكل اواٍن والى دهر الداهرين .    آمني . 

 قدوس اهلل قدوس القوي قدوس الذي ال يموت إرحمنا (3 )٠



 املجد لآلب واإلبن والروح القدس اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمني

 قدوس الذي ال يموت إرحمنا .  
 ذيناميس

 قدوس اهلل قدوس القوي قدوس الذي ال يموت ارحمنا .  

الرسالة للقديٓسني قسطنطني وهيالنة

إلى كل األرض خرج صوته ،

ستيخن : السموات تذيع مجد اهلل

فصل من أعمال الرسل القديسني األطهار ٢٦: ١  ١٢ - ٢٠

       في ِتْلك األيام ، قال امللك أغريبا لبوليس : مأذون لك ان تتكلم عن 
نفسك، فحينئذ بسط بولس يده وجعل يحتج : ملا كنت ذاهباً في ذلك 

( إلضطهاد القديسني ) الى دمشق بسلطان وتوكيل من رؤساء الكهنة 
، رأيت في نصف النهار على الطريق أيها امللك نوراً من السماء يفوق 

ملعان الشمس وقد أبرق حولي وحول السائرين معي ، فسقطنا 
جميعنا على األرض وسمعت صوتاً يكلمني ويقول باللغة العبرانية : 

شاوول لَم تضطهدنا ؟ انه لصعٌب عليك ان ترِفَس مناخس . فقلت : 
من أنت يا رب ؟ فقال الرب : أنا يسوع الذي أنت تضطهده . ولكن قم 
وقف على قدميك فإني لهذا تراءيت لك ألنتخبك خادماً وشاهداً بما 

رأيت ، وبما سأتراءى لك فيه ، وأنا أنجليك من الشعب ومن األمم 
الذين أنا مرسلك اآلن اليهم ، لنفتح عيونهم فيرجعوا من الظلمة الى 

النور ومن سلطان الشيطان الى اهلل حتى ينالوا مغفرة الخطايا 
وحظاً بني املقّدسني باإليمان الذي بي . فمن ثم أيها امللك أغريبا لم 

أكن  معاصياً للرؤيا السماوية بل بشرت اوالً الذين في دمشق 
واورشليم وأرض اليهودية كلها ثم األمم أيضاً ، بأن يتوبوا ويرجعوا 

الى اهلل عاملني أعماالً تليق بالتوبة .



 

السالم لك أيها األخ القاريء .                              ولروحك أيضاً 

الحكمة فلنستقم ولنسمع اإلنجيل املقدس. 
+ السالم لجميِعُكم . 


ولروحك أيضاً

فصٌل شريٌف من بشارة القديس يوحنا اإلنجيلي البشير والتلميذ الطاهر : 
   


املجد لك يا ربُّ ، املجد لك .

لنصغِ 

قاَل الربُّ للذين أتوا إليِه من اليهود ، الحقَّ الحقَّ اقوُل لكم إنَّ مْن ال 
يدخُل من الباِب الى حظيرِة الخراِف بل يتسوََّر من موضعٍ آخَر فهو 
سارقٌ و لٌص * و اما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف *  لُه  

يَفتحُ البوَّاُب و الخراُف تسمع صوته، فيدعو خرافَه باسماِئها و 
يخرُِجها * و متى اخرجَ خرافَه يمضي اماَمها و الخراُف تتبَعه النها 

تعرَف صوته * و اما الغريُب فال تتبعه لكنها تهرب منه النها ال تعرف 
صوَت الغرباِء *هذا املثل قاله لهم يسوع و اما هم فلم يفهموا ما الذي 

كان يكلُمهم به *فقال لهم يسوع ايضاً الحقَّ الحقَّ اقول لكم اني انا 
باُب الخراف *وجميع الذين اتوا قبلي هم ُسرَّاقٌ و لصوٌص، و لكنَّ 

الخراَف لم تسمعَ لهم *انا الباُب، إْن دخل احٌد بي يخُلص ،و يدخل و 
يخرج و يجد مرعىً ***املجد لك يا ربُّ ، املجد لك .

العظة 

#################

أيضاً وأيضاً بسالمٍ إلى الرِب نطلب 

أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا اهلل بنعمتـــــك . حكـــــــــمة 
حتى إذا كنا محفوظني بعزتك كل حني ، نرفع املجد، ايها اآلُب واإلبُن والروحُ 

القدس ، اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.   آمني 

الى الرَّب نطلب 



ليس أحد من املقيدين بالشهوات واللذات الجسدية ، أهالً ألن يتقدم إليك أو يدنو منك أو 
يخدَمك يا ملك املجد . فإن خدمتَك عظيمة ومرهوبة حتى لدى القوات السماوية أيضاً . لكنك 

ملحبتك للبشر التي ال تقاس وال تقدر ، قد صرت إنساتا بال إستحالة وال تغير ومسحت لنا 
رئيَس كهنة . وبما أنك سيد الكل سلمت الينا خدمة هذه الذبيحة الكهنوتية غير الدموية . 
ألنك انت وحدك ايها الرب الهنا تسود السماويني واألرضيني ، أيها الجالس على العرش 
الشيروبيمي ، ورب السيرافيم وملك إسرائيل ، القدوس وحدك واملستريح في القديسني . 
فأليك إذا أتضرع أيها الصالح والسميع الحسن وحدك ، انظر إليّ أنا عبدك الخاطيئ 

والبطال ، وطهر نفسي وقلبي من كل نية شريرة ، واجعلني كفًء بقوة روحك القدوس ، إذ 
أنا البس نعمة الكهنوت ، أن أقف لدى مائدتك هذه املقدسة وأخدم جسدك املقدس الطاهر 

ودَمك الكريم . فإني اليك اتقدم حانيا عنقي واليك اطلب أال تصرف وجهك عني ، وال ترذلني 
من بني عبيدك ، بل إرتض أن أقدم لك هذه القرابني مني عبدك الخاطيء غير املستحق . 

ألنك أنت املُقرِب واملَقرَب ، والقابل واملوزع أيها املسيح إلُهنا . واليك نرفع املجد مع أبيك الذي 
ال بدَء له وروِحك الكلي قدسه الصالح واملحيي ، اآلن وكَل أوان والى دهر الداهرين آمني .

      أيها املمثلون الشيروبيم سرياً ، واملرنمون التسبيح املثلث تقديسه للثالوث 
املحيي ، لنطرح عنا كَل اهتمام دنيوي .أذ أننا مزمعون أن نستقبل ملك الكل ، 
تحف به املراتب املالئكية بحال غير منظور . هاليلوليا  (٣) .                         

الكاهن : التبخير ، واملزمور 50 ،  والدورة الكبرى 

جميعكم وجميع املسيحيني الحسنيي العبادة األرثوذكسيني ، ليذكَر الرُب اإلله 
في ملكوته السمواي كل حني اآلن وكل أواٍن وإلى دهر الداهرين .  آمني 

أبانا  ومتروبوليتنا ..... ليذكَر الرُب اإلله في ملكوته السمواي كل حني اآلن وكل 
أواٍن وإلى دهر الداهرين . آمني 

 تحفُّ به املراتُب املالئكية بحاٍل غير منظور .
 هللوليا هللوليا هللوليا . 

لنكمـــــل طلبَتَنا للرب                       

من أجل هذه القرابني الكريمة املقدمة  الى الرب نطلب 
من أجل هذا البيت املقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورٍع وخوف اهلل، ...                     

من أجل نجاتنا من كل ضيقٍ وغضٍب وخطٍر وشدة , الى الرب نطلب . 



أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا اهلل بنعمتك 
أن يكون نهارنا كُله كامالً مقدساً سالمياً وبال خطيئٍة الرَب نسأل  

مالَك سالمٍ  مرشداً أمينا ، حافظاً  نفوَسنا وأجساَدنا ، الرَب نسأل . 
مسامحَة خطايانا  وغفراَن زالِتنا ،   الرب َ نسأل ,   

الصالحاِت واملوافقاِت لنفوِسنا والسالَم للعالم ، الرَب نسأل . 
أن نتمم بقيَة زماِن حياِتنا بسالمٍ وتوبٍة ، الرَب نسأل  

أن تكوَن أواخُر حياِتنا مسيحيًة سالميًة  ، بال ُحزٍن وال خزٍي ،  وجواباً حسناً 
َلَدى ِمنبَِر املسيحِ املرهوِب ، نسأل . 

بعد ذكرنا الكليَة القداسِة الطاهرةَ، الفائقَة البركاِت املحيدةَ  سيَدتنا والدةَ اإلله، 
الدائمَة البتوليِة مريَم، مع جميعِ القديسني ، فلنودع ذواِتنا وبعُضنا بعضاً وكَل 

حياتنا املسيحَ اإلله. 

وبرأفاِت ابِنَك الوحيد ، الذي أنت مبارٌك معه ومع روِحَك الكليِ قدُسه الصالحِ 
واملحيي ، اآلن وكَل أواٍن وإلى دهِر الداهرين . آمني. 

الســـالُم لجميِعـــــكم         ولروحك أيضاً 

لنحَب بعُضنا بعضاً لكي بعزمٍ واحٍد نعترَف مقرين .     

بآٍب وإبٍن وروح قدٍس ٍ، ثالوٍث متساٍو في الجوهر وغير منفصل . 

األبـــواَب األبــــواَب بحكمـــــة ٍ لنصـــغ . (أومُن بإله واحد...) 

لنقف حسناً  لنقف بخوٍف . لنصغ . لنقدَم بسالمٍ  القربان املقدس .                  
رحمة َ سالم ٍ ، ذبيحَة تسبيح . 

نعمُة رِبنا يسوَع املسيح ، ومحبُة اهللِ اآلب ، وشركُة الروح ِ القدس لتكن مع 
جميِعكم .    ومع روحك .           


لنضـــــع قلوبَنا فــوق .        هي لنا عند الرب .                              

لنشــــكرَن الرب .                        لحقٌ وواجب 

    واجُب وحقُ أن نسبَحَك ونبارَكَك ونحمَدَك ونشكرََك ونسجَد لك في كِل مواضع ِ 
سيادِتك . ألنك أنت اإللُه الذي اليفي به وصُف وال يُحُدهُ عقٌل ،غيُر املنظور ، غيُر 

املُدرَك ، الدائم وجوُده ، والكائُن هكذا هوَ هو . أنَت وبنَُك الوحيُد  



وروُحك القدوس . أنت أخرجتنا من العدمِ إلى الوجود، وبعد أْن سقطنا عدَت 
فأقمتنا ، وما برحَت تصنعُ كَل شيىٍء حتى أصعدتنا إلى السماء ، ووهبتنا ُملَكَك 

اآلتي                                                                        
 فمن أجِل هذه كلِها نشُكرُك ،أنت وابنَك الوحيَد وروَحك القدوس،من أجل كل 

ِاإلحساناِت الصائرة إلينا التي نعلُمها والتي ال نعلُمها ، الظاهرةِِ وغيِر الظاهرة٠ 

نشكرُك أيضاً من أجل ِ هذه الخدمة ،التي ارتضيَت أن تتقبَلها من أيدينا ،مع أنه 
قد وقَف ألوٌف من رؤساِء املالئكِة وِربواٌت من املالئكة ، والشيروبيُم و السيرافيُم 

ذوي األجنحِة الستِة والعيوِن الكثيرة ، متعالنَي ومجنحني : 

بتسبيح ِ الظفر ، مترنمنَي وهاتفنَي  وصارخنَي  وقائلني 

 الشعب : قدوس ...رب الصباؤوت . السماء  أوصنا في األعالي املرتلون : قدوس ، قدوس ،
 قدوس رب الصباؤوت ، السماُُء واألرُض مملوءتاِن من مجدك. أوصانا في األعالي. مبارٌك اآلتي

نا في األعالي ٠ 
    باسم الرب ، أوصَّ

 فمع هذه القواِت املغبوطة ، نهتُف نحن أيضا أيها السيد املحُب البشر ،         
 ونقول : قدوس أنت وكلي القداسة ، أنت وابنك الوحيد وروُحك القدوس . قدوس

 أنت وكلي القداسة ، ومجُدك عظيُم الجالل. أنت
 أحببَت عاملَك بهذا املقدار حتى إنك بذلَت ابنك الوحيد ، لكي ال يَهلَِك من يؤمُن

 به ، بل تكون له الحياة األبدية , فإنه ملا أتى وأكمل كَل التدبير الذي من أجلنا ،
 ففي الليلِة التي  اُسلَِم فيها ، واألولى أنه أسَلَم ذاته من أجل حياِة العالم ، بعد أن
 أخذ خبزاً بيديه املقدستني الطاهرتني البريئتني من العيب ، وشكَر وبارَك وقدَس

  وكسَر أعطى تالميذَه الرسَل القديسني قائالً :

 خذوا كلوا ، هذا هو جسدي ، الذي يُكسُر من أجلِكم ، ملغفرِة الخطايا

وكذلك  الكأَس  من بعِد  العشاِء  قائال 
أشربوا منه ُكُلُكم ، هذا هو دمي للعهِد الجديد ، الذي يهراقُ عنكم وعن كثيرين ، 

ملغفرِة الخطايا 

 ونحن بما أننا ذاكروَن هذه الوصيَة الخالصيَة وكَل ما جرى من أجلنا :          
 الصليَب والقبَر والقيامة في اليوم الثالث ، والصعوَد إلى السموات ، والجلوَس


 عن امليامن ، واملجيىَء الثاني املجيَد أيضاً.

التي لَك  مما لَك ، نقدمها  لَك  عن كِل شيىِء ، ومن جهِة كِل شيىء ٠ 


إياك نسبح اياك نبارك اياك نشكر يارب واليك نطلب با إلهنا٠



 وأيضاً نقرب لك هذه العبادة الناطقة وغير الدموية ، ونطلب ونضرع
 ونسألفأرِسل روَحَك القدوس علينا وعلى هذه القرابني ِالحاضرة

واصنع  أما  هذا  الخبزَ  ،  فجسَد  مسيِحَك  املكرم 
وأما  ما  في  هذه  الكأس ِ ،  فدَم  مسيِحَك  املَُكرَّم   

محوال  إياهما  بروِحَك  القدوس 

  ينحني الكاهن ويقول  :
 لكي يكونا للمتناولنَي لنباهِة النفس، ومغفرِة الخطايا، وشركة ِروِحك القدوس، 

 وكمال ملكوت السموات، والدالة لديك، ال املحاكمٍة وال إلدانة . أيضاً نقرب لك
 هذه العبادة الناطقة من أجل الذين توفوا على اإليمان  األجداد واآلباء ورؤساِء

 اآلباِء واألنبياِء والرسِل والكارزيَن واملبشريَن والشهداِء واملعترفنَي والنساِك
 وروح  كل ِ صّديقٍ توفيَّ على اإليمان ٠

وخاصًة من أجِل الكليِة القداسِة ، الطاهرِة الفائقِة البركاِت املجيدة ، سيدِتنا 
والدِة اإللِه الدائمِة البتوليِة مريم ٠ 

 
 بواجب االستئهال حّقاً نغبّط والدة اآلله، الدائمة الطوبى، البريئة من كّل

 العيوب، أّم الهنا . يا من هي أكرم من الشاروبيم، وأرفع مجداً بغير قياٍس من
السيرافيم. التي بغير فساٍد ولدت كلمة اهلل، وهي حّقاً والدةُ اإلله، إيّاك نعظّم٠

 

أذكر يا رُب أوالً أبانا ورئيَس كهنِتنا (            ) 
  وَهبه لكنائِسك املقدسة ،  
بسالم ٍ صحيحاً ، مكرماً  

معافى ، مديد األيام   
قاطعاً بإستقامٍة كلمَة حقك . 

 والخاطريَن في فكر ِِ كل ِ واحٍد  من الحاضرين ، جميَعهم وجميَعهنَّ ٠
 جميَعهم وجميَعهن    

  واعِطنا أن نمِجَد ونسبحَ بفمٍ واحٍد وقلٍب واحد، اسَمَك الكليَ اإلكرام    
 والعظيَم الجالل، أيها اآلُب واإلبُن والروحُ القدس، اآلَن وكَل أواٍن  .....٠آمني

ولتكن مراحُم  إلِهنا العظيم ِ ومخلِصنا يسوَع  املسيح ِ مع  جميِعكم . 



ومع روحك أيضاً 

  بعد ذكرنا جميعَ القديسنَي، أيضاً وأيضاً بسالم ٍ إلى الرب نطلب
 من أجل هذه القرابني الكريمة ، املقدمة واملقدسة ، الى الرب نطلب .

     حتى إن إلَهنا املحَب البشر، الذي قِبلها على مذبحه املقدس السماوي 
العقلي، رائحة طيٍب زكي روحي ، يرسُل لنا عوضاً منها النعمَة اإللهيَة وموهبَة 

الروح ِالقدس ، نطلب . 
بعد إلتماِسنا اإلتحاَد في اإليماِن وشركِة الروح ِ القدس، فلنودع ذواِتنا 

وبعُضنا بعضاً وكَل حياِتنا املسيحَ اإلله ٠ 

لنا أيها السيد، ألن نجسَر بدالٍة وبال دينونٍة على أن ندعوََك أبَّا ، أيها اإللُه  وأهِّ
 السماوي ، ونقول :٠

أبانا الذي في السموات، ليتقدس إسمك، ليأِت ملكوتك، لتكن مشيئتك ، كما في السماء 
كذلك على األرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن ملن لنا عليه 

وال تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير.

  ألنَّ  لَك املُلَك  والُقدرةَ  واملَجَد ، أيها  اآلُب واإلبُن والروحُ القدس ، اآلَن وكَل أواٍن
 وإلى دهِر الداهرين . آمني .

                       الســالُم لجميِعــكم.              ولروحك أيضاً
 لنحِن رؤوَسنا للرب.               لك يا رب

     
 نشكرُك أيها امللُك  غيُر  املنظور ،يا من بقدرِته التي ال تقدر أبدَع األشياَء كَلها ،
 وبرحمِته الكثيرة. أخرجها من العدم الى الوجود . أنت أيها السيد، اطلعْ  من
 السماِء على الذيَن حنَوا لك رؤوَسهم ، ألنهم ما حنوها للحمٍ ودم ، بل لك أيها

 اإللُه املَهيب . فأنت إذاً أيها السيد ، سهل أن تكوَن هذه القدسات لخيرنا جميعاً
 ، حسب حاجة كل ِمنا . رافق ِ املسافرين ، واشِف املرضى ، يا طبيَب نفوِسنا

 وأجساِدنا .

 بنعمِة ورأفاِت إبِنَك الوحيِد ومحبته للبشر ، الذي أنَت   مبارٌك معه ومع روِحَك
  الكليِّ قدُسه الصالحِ واملحييِّ ،

 اآلن وكَل أواٍن والى دهر الداهرين ٠آمني

 الى الرَّبِّ نطلب
       



 أيها الرُب يسوُع املسيحُ إلُهنا ، أصغ ِ من مْسِكِنَك املقدس ومن عرش ِ مجِد
 ُملِكَك ، وهُلمَّ لتقديِسنا ، أيها الجالس في األعالي مع اآلب ، والحاضُر معنا
 ههنا غيَر منظور . وارتض ِ أن تناولنا بيِدك العزيزة ، جسَدك الطاهَر  ودَمك

 الكريم ، وبنا نحن شعبَك كلَّه .


ـ  يا اهلل اغفر لي انا الخاطيء  وارحمني(٣)

لنصغ   ، القدســـــاُت    للقديســـــــني 


قدوس واحد ، رب واحد ، يسوُع املسيح ملجد اهلل اآلب ، آمني
 

بخوف  اهلل  وإيماٍن  ومحبة  تَقّدَموا 


الكينونيكون:

 تذكار الصّديُق يدوم الى األبد، هللوليا .

 خلص يا اهلل شعبك وبارك ميراثك


املسيح قام من بني األموات ، ووطىء املوت باملوت ، ووهب الحياة للذين في القبور .

إرتفع اللهم على السموات ، وليكن مجدك على األرض كلِها (٣)٠ 

تبارك اهلل إلُهنا ، 

 كل حني اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمني .

 ليمتلىء فمنا من تسبحتك يا رب، لكي نسبح مجدك، ألنك أهلتنا لإلشتراك بأسرارك

املقدسة، الهجني طول النهار ببرك . هللوليا

  
  إذ قد تناولنا مستقيمنَي أسراَر املسيح ِاإللهية ،املقدسة، الطاهرة، غيَر املائتة 

السماوية ، املحيية املرهوبة ، فلنشكرالربَّ شكراً الئقاً . 

أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا أهلل بنعمتك . 



بعد أن نسأل أن يكوَن نهارُنا كُله كامالً مقدساً سالمياً وبال خطيئة ، فلنودع 
ذواتنا وبعضنا بعضاً وكلَّ حياِتنا املسيحَ اإلله ٠ 

ألنك أنت تقديُسنا ، واليك نرفع املجد، ايها اآلُب واإلبُن والروحُ القدس ،  اآلن 
وكل أوان وإلى دهر الداهرين . 

لنخرج  بسالم  إلى  الرب  نطلب   

 يا مبارَك مباركيَك، يا رُب ومقدَس املتوكلني عليك، خلْص شعبَك وبارْك ميراثَك .  
 إحفظ كماَل كنيسِتك. قدْس الذين يحبوَن جماَل بيِتك، أنت امنحهم عوضاً من
 ذلك مجداً بقدرتك اإللهية، وال تهِملنا نحن املتوكلنَي عليك. هِب السالَم  لعاملِك،

 ولكنائسك، وللكهنِة وللحكام ، ولكِل شعِبك .

 ألن كلَّ عطيٍة صالحٍة وكلَّ موهبٍة كاملٍة هي من العالء منحدرة ، من لُدنَك يا أبا
 األنوار . وإليك نرفع املجَد والشكَر  والسجود، أيها اآلُب واإلبُن والروحُ  القدس،


اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين  .


 ليكن اسم الرب مباركا من اآلن وإلى الدهر(٣)

إلى الرب نطلب  

بركُة الرِب ورحمتُه تحالَن عليكم ، بنعمِته اإللهيِة ومحبِته للبشر ، كل حني  اآلن 
وكل أوان وإلى دهر الداهرين .  

آمني

املجد لك يا إلهنا ورجاءنا املجد لك . 

أيها املسيحُ إلُهنا الحقيقي، يا من قام من بني األموات ألجل خالصنا . 

بشفاعات أمَك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كِل عيب ،  

وبقدرة الصليب الكريم  املحيي  ،  

وبطلباِت القواِت السماويِة املكرمِة العادمِة األجساد  ، 

 وبتوسالِت النبي الكريم السابق املجيد يوحنا املعمدان ،             

والقديسني املشرفني الرسل الجديرين بكِل مديح ،  



والقديسني املجيدين الشهداِء املتألقني بالظفر ، وآبائنا األبرار املتوشحني باهلل ،      

(والقديس يوحنا الذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية)، وكاتب هذه 
الخدمة الشريفة .  

والقديس (    )  صاحب هذه الكنيسة املقدسة . 

والقديسني الصديقني يواكيم وحنة جّدي املسيح اإلله ،  

وجميع قديسيك ، ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر . 

الثالوث القدوس يحفظ حياتكم كل حني  +

املسيح قام  حقاً قام (٣) +

فلنَسُجد لقيامته املقدسة ذات الثالثة أيام +

املسيح قام من بني األموات ووطىء املوت باملوت ووهب الحياة للذين في +
القبور. 

 💞Χριστός   Ανέστη💞
💞Αληθώς  Ανέστη


