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  صالة عشيَّات صوم امليالد
  

  َتبارَك اهللا إٰلُهنا كلَّ حني، اآلنَ وكلَّ آٍن وإىل دهرِ الداهرين،: الكاهن

  .آمني: الشعب

  .اجملُد لَك يا إٰلَهنا اجملُد لك: الكاهن

هلمَّ .  ورازُق احلياةكرتُ الّصاحلاِت. أيُّها امللُك السماويُّ، املعزِّي، روُح احلقِّ، احلاضُر يف كلِّ مكاٍن واملالئُ الكلّ

  .واسكُْن فينا، وطهِّرنا من كلِّ َدَنسٍ، وخلِّْص أيُّها الصَّاحلُ نفوَسنا

  .) مّرات٣(قدُّوٌس اهللا، قدُّوٌس القوّي، قدُّوٌس الذي ال ميوت، ارْمحنا ): ي(

  .اجملُد لآلبِ واالبنِ والرُّوحِ القدس، اآلن وكلَّ آٍن وإىل دهر الداهرين، آمني

يا قدُّوُس، اطَِّلْع واْشِف أَْمراَضنا من . يا سيُِّد جتاوْز عن سيِّئاِتنا. يا ربُّ، اغِْفْر خطايانا. الثالوثُ القدُّوُس ارْمحناأيُّها 

  .أجلِ اْسِمك

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

  .آمنياجملُد لآلبِ واالبنِ والرُّوحِ القدس، اآلن وكلَّ آٍن وإىل دهر الداهرين، 

. أبانا الذي يف السٰموات، ليتقدَّسِ اُمسك، ليأِت َملَكوُتك، ِلَتكُْن مشيئـُتك، كما يف السماِء كذلَك على األرض

ُخْبَزنا اجلوهريَّ أعِطنا اليوَم، واْتُرْك لنا ما علينا، كما َنْتُرُك حنُن ِلَمْن لنا َعلَيه، وال ُتدِخلْنا يف جتربة، لكْن َنجِّنا من 

  ،الشّرير

  ألنَّ لَك املُلَْك والقُْدرةَ واملَْجَد، أيُّها اآلُب واالبُن والرُّوُح القدس، اآلنَّ وكلَّ آٍن وإىل دهر الّداهرين،: الكاهن

  .) مرَّة١٢(يا ربُّ ارحم . آمني): ي(

  .اجملُد لآلبِ واالبنِ والرُّوحِ القدس، اآلن وكلَّ آٍن وإىل دهر الّداهرين، آمني

  .ُجَد ونركَع مللِكنا وإٰلهِناَهلُمُّوا ِلَنْس

  .َهلُمُّوا ِلَنْسُجَد ونركَع للمسيحِ ملِكنا وإٰلهِنا

  .َهلُمُّوا ِلَنْسُجَد ونركَع للمسيحِ، ٰهذا هو َمِلكُنا وربُّنا وإٰلُهنا



٢ 

  املزمور الرابع واألربعون

 َجَمالَُك أَْبَهى من بين الَبَشرِ، *.  سريعِ الكتابةلسانِي قلُم كاِتبٍ. أَقولُ أنا أعمايل للَمِلِك. فاَض قَلبِي كَلَمةً صاِلَحة

.  َتقَلَّْد َسيفََك على فَِخِذَك، أيُّها القَديُر، بُِحسنَِك وَجماِلَك*. لذلَك باَركََك اُهللا إىل األَبِد. انَسكََبِت النِعمةُ على َشفََتيَك

 نَِبالُك َمسنوَنةٌ، أيُّها القديُر، يف قلوبِ *.  فَتهِدَيَك بأعجوبٍة َيِميُنَك َتَشدَّْد واجنَْح واملُْك من أجلِ احلقِّ والدَّعِة والبِرِّ،*

 أحَبْبَت *. عصا ُملِكَك عصا استقامٍة.  عرُشَك، يا اهللا، إىل دهرِ الداهرين*. والشعوُب حتَتك َيسقُطون. أعداِء املَِلك

 من ِثيابَِك فاَح املُرُّ واملَيَعةُ *. ِت الَبهَجِة أَفَضلَ من ُشَركاِئَكِلذِلَك َمَسَحَك اُهللا، إهلَُك، بَزي. البِرَّ وأبَغضَت اإلمثَ

 قاَمِت املَِلكَةُ عن *. وقد أعدَّْتها إلكراِمَك بناُت امللوك. طُيوٌب من أوانِي العاجِ الثَّمينِة أْبَهَجَك َشذَاها. والسَّليَخةُ

 *. َمسعي، يا بنُت، وانظُري، وأميلي أُذَُنِك، وانَسْي َشعَبِك وبيَت أبيك إ*. َمياِمنَِك، متردِّيةً ومزيََّنةً بثوبٍ ُمذَهَّبٍ

 *. لوجهِِك َيَتَضرَُّع أغنياُء الشَّعبِ.  وبِنُت صوَر تأِتيِك باهلدايا*. فَيشَتهَي املَِلُك ُحسَنِك، ألنَّه هو ربُِّك ولُه َتسُجدين

 يأِتي يف إثرِها عذاَرى إىل املَِلِك، عذارى ُمقَرَّباٌت منها ُيؤتى *.  بأشرِطٍَة ذََهبيٍَّةإبَنةُ املَِلِك يف الدَّاِخلِ، ُمتَردِّيةً وُمزيَّنةً

َوَسُتَنصِّبِيهم .  ُوِلَد لِك َبنونٌ ِعوًضا عن آباِئِك*.  ُيؤتى بِهنَّ بفَرحٍ وُسرورٍ، مزفوفاٍت إىل هيكلِ املَِلِك*. بِهنَّ إليَك

  . لذلك َتعترُف لَك الشعوُب إىل األَبِد وإىل أَبد اآلبدين. كُُر اَمسَك يف كلِ جيلٍ وجيلٍ َسأَذ*. رؤساَء على األرضِ كُلِّها

   

  املزمور احلادي والسبعون

 لَتحِملِ *.  فيحكَُم لشعبَِك بالَعدلِ، ولفقراِئك باِإلنصاف*. أَلَّلُهمَّ، أعِط ُحكَمَك للمِلِك وعدلََك البنِ املِلك

 ويدوُم ما دامِت *.  َيقضي لفقراِء الشعبِ، وُيخلُِّص بين البائسني وُيِذلُّ الباغي*. را لَشعبِكاجلبالُ َسالًما والتاللُ بِ

 ُيشرُِق يف أيَّاِمه *.  َيرتِلُ كاملطرِ على اِجلزَِّة وكالقَطَرِة القاِطَرِة على األرض*. الشَّمُس، وَيسبُِق القمَر بأجيالِ األجيال

 أماَمه *.  وَيمِلُك من الَبحرِ إىل الَبحرِ ومن النهرِ إىل أقاصي املسكونة*. ن يضَمِحلَّ القمُرالعدلُ وكثَرةُ السالمِ إىل أ

 ملوُك َترشيَش واجلزاِئرِ حيِملُونَ إليه اهلَدايا، ملوُك العَربِ وَسَبا ُيقرِّبونَ *. َيجثو أهلُ احلَبَشِة وأعداؤُه َيلَحسونَ التراَب

 ألنَّه َنجَّى الفقَري من الطاغي، واملسكَني الذي *. يُع ملوِك األرضِ، وتتعبَُّد له مجيُع اُألَمم وَيسُجُد له مج*. له الَعطَايا

 ُيْنِقذُ أنفَُسُهم من الرِّبا والظُّلمِ ويكونُ *.  ُيشِفُق على املسكنيِ والباِئسِ وُيخلُِّص نفوَس الفُقراء*. مل يكن له معٌني

 ويكونُ *. وبواسطته ُيَصلُّونَ دائًما ويباركوَنه يف كلِّ يوم. طى لُه من ذََهبِ العربِ وَيعيُش، وُيع*. اُمسه َشَرفًا هلم



٣ 

 ويكونُ امسُه مباَركًا *. ويعلو ثَمُره فوَق لبنانَ، وُيزِهُر أهلُ املُدِن مثلَ ُعشبِ األرضِ. َسَنًدا يف األرضِ حتَّى ِقَممِ اجلبالِ

 تباَرَك الربُّ إلُه *. وَتتبارُك به مجيُع قبائلِ األرضِ وَتْغبِطُُه كلُّ األممِ. ويدوُم امسُه أكثَر من الشمسِ. إىل األدهار

.  ومتتلئُ من جمدِه األرُض كلُّها*.  وَتبارَك اسُم جمِده مدى الدهر وإىل أبد األبد*. إسرائيلَ الصانُع العجاِئَب وحَده

   *. ليكُن، ليكُن

  املزمور املئة والتاسع

 عصا قوٍَّة ُيرِسلُ لَك الربُّ من *.  إجِلْس عن َيميين، حتَّى أجَعلَ أعداَءك موِطئًا ِلقََدَميَك:قال الربُّ لربِّي

 من الَبطنِ قبلَ كوكَبِ الصُّبحِ *.  لك السِّيادةُ يف يومِ قُوَِّتَك، يف َبهاء ِقدِّيسيك*. ِصْهَيونَ، فتسوُد يف وْسِط أعداِئك

 الربُّ من عن مياِمنَك ُيحطُِّم *. أنَّك أنَت الكاِهُن إىل األَبِد على ُرتبِة َملِكيَصاَدَق:  َحلََف الربُّ ولن ينَدم*. ولَدُتَك

 من الوادي َيشرُب يف *.  َيقضي يف اُألَممِ، ُيكِثُر اجلُثَثَ، َيُرضُّ رؤوَس كثريين على األرضِ*. امللوَك يف يومِ غََضبِه

   *. لذلك َيرفَُع رأَسه. الطريقِ

   واالبنِ والرُّوحِ القدس،اجملُد لآلبِ

  .آمني. اآلن وكلَّ آٍن وإىل دهر الدَّاهرين

  معنا هو اهللا
   باللحن السادس

  )يرّتلها اجلوقان بالتناوب، يبدأ جوق اليمني(

  

  مَعنا هو اهللا، فاعلَموا أيُّها اُألَمُم َواهنَزِموا؛ 
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  إمسعوا إىل أقاصي األرض؛
 

 » َمَعناألنَّ اَهللا«



٤ 

  أيُّها األقوياُء انغِلبوا؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  ألّنكم َوإِنْ قَوِْيُتْم فستنغِلبون أيًضا؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  وأيُّ رأيٍ افَْتكَْرُتْم به، ُيالِشْيِه الرَّّب؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  وأيُّ قولٍ قلتموه ال يثبت فيكم؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  أّما َخوفُكم فال َنتَِّقْيِه َوال نتَزْعَزُع لَُه؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

 والربُّ إٰلُهنا، فهو الذي نقدُِّسُه، ويكونُ لنا
   خوفًا؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  وإنْ كُنُت عليه متوكِّالً، كان هَو ِلْي تقديًسا؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  ُص بِه؛فسأكون عليه معوِّالً فأْخلُ
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  ٰهأََنذا واألوالُد الذين أعطانِْيهِمِ اهللا؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«



٥ 

إنَّ الشعَب الّسالَك يف الظلمة، قد أبصر نوًرا 
  عظيًما؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

أيُّها الّسكّانُ يف َبلَِد املوِت وظُلَْمِته، نوٌر يشرق 
  عليكُم؛
 

 » َمَعناألنَّ اَهللا«

  ألنَُّه قد ُوِلَد لنا َصيبُّ َواْبًنا أُْعِطينا؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  وهو الذي رئاسُته على عاتقِه؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  وَسالُمُه ليس لُه َحّد؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  وُيدعى اْسُمُه رسولَ الرَّأْيِ العظيم؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  ا عجيًبا؛ُمِشْيًر
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  إٰلًها قويا ُمَسلَّطًا، رئيَس السالم؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  آَب الدَّهرِ اآليت؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«



٦ 

  اجملُد لآلبِ واالبنِ والرُّوحِ القدس؛
 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  آمني؛. اآلنَ َوكُلَّ آٍن، وإىل َدهرِ الّداهريَن
 

 »نَّ اَهللا َمَعناأل«

مَعنا هو اهللا، فاعلَموا أيُّها اُألَمُم ): ش- ي(
  َواْنَهزِموا؛

 

 »ألنَّ اَهللا َمَعنا«

  

أُؤِمُن بإلٍه واِحٍد، آبٍ ضابِِط الكُلّ، خاِلقِ السَّماِء واَألرض، كُلِّ ما ُيرى وما ال ُيرى؛ َوبَِربٍّ واِحٍد َيُسوَع املسيح، : الشعب

د، املولوِد ِمَن اآلبِ قَْبلَ كُلِّ الدُّهور، ُنورٍ ِمْن ُنور، إِلٍه َحقٍّ ِمْن إِلٍه َحّق، َمولُوٍد غَريِ َمخلوق، ُمساوٍ لآلبِ ابنِ اِهللا الوحي

َد ِمَن الرُّوحِ يف اجلوهر، الَّذي بِِه كان كُلُّ َشيء، الَّذي ِمْن أَْجِلنا َنحُن الَبَشر، َوِمْن أَْجلِ خالِصنا، َنَزل ِمَن السَّماء، َوَتَجسَّ

القُُدس َوِمْن َمْرَيَم العذراء، َوَتأَنََّس، َوُصِلَب عنَّا على َعْهِد بيالطَُس الُبْنِطّي، َوَتأَلََّم َوقُبَِر، َوقاَم يف اليومِ الثّاِلِث على ما يف 

. َن األحياَء واألموات، ألَّذي ال فَناَء ِلُملِْكهَوَصِعَد إِىل السَّماء، َوَجلََس عن َيِمنيِ اآلب، وأيًضا يأيت بَِمْجٍد ِلَيِدي. الكُُتب

وبالرُّوحِ القُُدس، الرَّبِّ املُحيي املُنَبثقِ من اآلب، الَّذي ُهَو َمَع اآلبِ َواالبنِ َمسجوٌد له َوُمَمجَّد، الّناطقِ باألنبياء؛ 

ِديٍَّة واِحَدٍة ِلَمْغِفَرِة اخلَطايا؛ َوأََتَرّجى ِقياَمةَ املَوتى، واحلياةَ يف َوبِكَنِيَسٍة واِحدٍة جاِمَعٍة ُمقَدََّسٍة َرُسولّية؛ َوأَْعَترُِف بَِمعمو

  .آمني. الدَّْهر اآليت

  

  

<

<

  



٧ 

  

  مثَّ نرّتل الربوصوميات التالية

 Oi9koj tou~ #Efraqa -يا بيَت إفراثا : باللحن الثّاين، وزن

  )يرّتلها اجلوقان بالتناوب، يبدأ جوق اليمني(

  .ِلُيولََد اإللُه فيه. فَهيِّئي مقاًما. لألنبياِء َمْجٌد. للقُْدسِ أنِت بيٌت. ايا بيَت إفراث

  )٣: ٣حب (. اهللا من الَتْيُمن يأيت، ومن َجَبلٍ ُمظلَّلٍ ُمدِغل: ستيخن

  .كوىالَبرِيُء ِمَن الشَّ. ِلَيْحِملَ آثاِمي. صاَر إنساًنا ِمثِْلي. اُهللا َوْهَو اَألقوى. َعِظيٌم ِسرُّ التَّقوى

  )٢٧-٢٦: ١١٧مز (. مبارٌك اآليت باسمِ الرّب، اهللا الربُّ ظهَر لنا: ستيخن

  .ُهَو املسيُح املُنَتظَْر. قَد َسَبقُوا فَقالُوا. َوَعنُه اَألنبِياُء. ألرَّبُّ كُلَّ الَبَشْر. يف جِْسِمِه اخَتَصْر

  اجملُد لآلبِ واإلبنِ والروحِ القدس،

  .جِنَس اَألنامِ األشِقياْء. ِلُينِقذَ ِمْن َموٍت. َرُسولُ الّرأيِ الَعِظيْم. اَء أَرَض الفَناْءَوج. َشقَّ ُحْجَب السَّماْء

  .اآلن وكلَّ آٍن وإىل دهرِ الداهرين، آمني

  .ُري املَعقُولَْوْهَو الرَّبُّ غَ. صاَر حتَت الشَّرِيَعه. كَيَف املُعِطي الشَّرِيَعه. أَْمٌر ُيِثُري الذُُّهولْ. وِالَدةٌ ِمْن َبُتولْ

&  

  القراءة

  الرسالة
  ترتيب بروكيمنن الرسائل وهليلوييا

  مطلُع الرسالِة باللَّحن األول: القارئ

  بروسخومن: الشماس

  )مدخل اللَّحن): (ي(
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  .من البطنِ قبلَ كوكبِ الصبح ولدتَك: القارئ

  )٤: ١٠٩مز (. َحلَف الربُّ ولَن يندم. من البطنِ قبلَ كوكبِ الصبح ولدتَك): ي(

  )٤: ١٠٩مز (. حلَف الربُّ ولَن يندم. من البطنِ قبلَ كوكبِ الصبح ولدتَك): ش(

  )٨: ١١٠مز (.إمسُه قدُّوٌس وَمرهوب.أرسلَ اهللا فداًء لشعبِه: القارئ

  )٤: ١٠٩مز (. حلَف الربُّ ولَن يندم. من البطنِ قبلَ كوكبِ الصبح ولدتَك): ي(

  احلكمة: الشّماس

  لة القدِّيس بولس الرسول إىل أهل فصلٌ من رسا: القارئ

  لنصغِ: الشّماس

  )يتلو نص الرسالة: (القارئ

* * *  

  )بعد ختم القارئ للرسالة(

  .السالم لك: الكاهن

  )ويتقّدم فيأخذ الربكة، مثَّ يعود إىل جوِقه(هليلوييا باللحن األول، : القارئ

  مدخل اللحن مثَّ يرّتل هليلوييا): ش(

  )١: ١٨مز (. يُع جمَد اهللا، والفلُك ُيخُرب بأعمالِ يديهالسماواُت ُتذ: القارئ

  )يرّتل هليلوييا باللحن املشار إليه): (ي(

  ) ٢: ١٨َمز (.هناٌر يبثُّ َخًربا إىل هنارٍ، ولَيلٌ ُيبِدي ِعلًما لليلٍ: القارئ

  )يرّتل هليلوييا ثالثًا وخيتم): (ش(

  )ويقرأ الكاهن الفصل اليومي...(قّدساحلكمة، لنستقم ونسمع قراءة اإلجنيل امل: الشّماس

 .السالم جلميعكم: الكاهن

  اإلجنيل
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  .)وَيعظ الكاهن ُموِضًحا هدَف تعييِدنا ِمليالد السيِّد اسِتناًدا إىل الفصل املقروء(

 

  املزمور اخلمسون
  .إمثي ومن خطيئيت طهِّْرينغسلْين كثرياً من إ . كثرِة رأفِتَك أمُح مآِثميحبسبِ   إرمحين يا اُهللا بِعظيمِ رمحِتَك، و

إليَك وحَدَك َخِطئُْت، والشرَّ قّداَمَك صنعُت، لكي َتْصُدَق يف .    فإين أنا عارٌف بإمثي وخطيئيت أمامي يف كلِّ حنيٍ
 وأوضحَت يل غوامَض ألنََّك قد أحَبْبَت احلقَّ،. هاَءَنذا باآلثامِ ُحبِلَ يب وباخلطايا َولََدْتين أّمي. أقواِلَك وَتْغِلَب يف حماكَمِتك

ُتْسِمُعين هبجةً وسروراً، فتبتهُج عظامَي . تنضُحين بالزُّوىف فأطُهُر، َتغسلُين فأْبَيضُّ أكثَر من الثلجِ. حكمِتَك وَمْستوراِتها
  .ْد يف أحشائيخلْق يفَّ يا اُهللا، وروحاً مستقيماً جدِّقلباً نقّياً أُ. ْصرْف وجَهَك عن خطاياَي، واْمُح كلَّ مآِثميإ. الذليلةَ

  .إمنحين هبجةَ خالِصَك، وبروحٍ رئاسيٍّ أعضدين.    ال تطرْحين من أمامِ وجهَِك، وروُحَك القّدوُس ال ترتِْعُه مّني
  .جنِّين ِمَن الدماِء يا اُهللا إلَه خالصي، فيبتهَج لساين بعدِلك.    فأَُعلَِّم األمثةَ طُُرقََك، والكفرةُ إليَك يرجعون

  .لو آثرَت الذبيحةَ، لكنُت اآلنَ أُعطي، لكنََّك ال ُتَسرُّ باحملرقاِت ألنََّك. فتْح شفيتَّ، فَُيْخبَِر فمي بتسبَِحِتَك   يا ربُّ إ
 أصِلْح يا ربُّ مبسرَِّتَك صهيونَ، واْبنِ أسواَر.    فالذبيحةُ هللا روٌح منسحٌق، القلُب املتخشُِّع املتواضُع ال يرذُلُُه اهللا

  .حينئٍذ يقرِّبونَ على مذِحبَك العجول.  ُتَسرُّ بذبيحِة العدلِ، قرباناً وحمرقاٍتحينئٍذ. أورشليم
  ذكصولوجيا

  .اجملُد هللا يف الُعلى، وعلى األرضِ السالُم ويف الناسِ املسّرةُ
  .نسبُِّحَك نبارِكُك، نسجُد لَك منجُِّدَك، نشكُرَك ألجلِ عظيمِ جاللِ جمِدك

  . السماويُّ، اآلُب الضابِطُ الكلَّ، أيُّها الربُّ االبُن الوحيُد، يسوُع املسيُح، ويا أيُّها الروُح القُْدُسأيُّها الربُّ امللُك، اإللُه
  .أيُّها الربُّ اإللُه، يا َحَملَ اِهللا، يا ابَن اآلبِ، يا راِفَع خطيئِة العالَمِ ارمحنا، يا راِفَع خطايا العاملِ

  .ن مينيِ اآلبِ وارمحناتقبَّلْ تضرَُّعنا أيُّها اجلاِلُس ع
  . ألنََّك أنَت وحَدَك قدُّوٌس، أنَت وحَدَك الربُّ يسوُع املسيُح، يف جمِد اِهللا اآلبِ، آمني

  .يف كلِّ يومٍ أبارِكُك، وأسبُِّح اَمسَك إىل األبِد، وإىل أبِد األبد
  .نِّي قد خطئُت إليكيا ربُّ ملجأً كنَت لنا يف جيلٍ وجيل، أنا قلُت يا ربُّ ارمحين واشِف نفسي أل

  .َك، ألنََّك أنَت هَو إهلييرضما ييا ربُّ إليَك جلأُت، فعلِّمين أن أعملَ 
  .ألنَّ من ِقَبِلَك هي عُني احلياِة، وبنورَِك ُنعايُن النوَر

  .فابُسطْ رمحَتَك على الذيَن يعرفوَنَك
  . بال خطيئةه الليلةأهِّلنا يا ربُّ أن ُنحفَظَ يف هذ

  .مباَرٌك أنَت يا ربُّ إلَه آباِئنا، ومسبٌَّح وممجٌَّد اُمسَك إىل األبِد، آمني
  .لتكْن يا ربُّ رمحُتَك علينا كمثلِ اتِّكاِلنا عليك

  .مباَرٌك أنَت يا ربُّ علِّمين وصاياك
  .مباَرٌك أنَت يا سيُد فهِّْمين حقوقَك
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  .مباَرٌك أنَت يا قدوُس أنرين بعدِلك
  .إىل األبِد، وعن أعمالِ يديَك ال ُتْعرِضيا ربُّ رمحُتَك 

لَك ينبغي املديُح، بَِك يليُق التسبيُح، لَك ينبغي اجملُد، أيُّها اآلُب واالبُن والروُح القُْدُس، اآلنَ وكلَّ آٍن وإىل دهرِ 
  .الداهرين، آمني

  يا ربَّنا اآليتَ ِعمَّاُنوئيلْ
  .بخِّر الكاهن أثناء الترتيليرتِّلها اجلوقان بالتناوب، يبدأ جوق اليمني وي

  .يا َربَّنا اآليتَ ِعمَّاُنوئيلْ، أَنِْرنا بِإِشراِقَك ُمَبدًِّدا أحزاَننا، َوَشدِّْدنا بُِحبَِّك ُمثبًِّتا ِاّيانا يف الرَّجاء، يا َربَّنا اآلِتَي ِعمَّاُنوئيلْ

  )٣: ٤٩مز (.اهللا سيأيت عالنيةً وإهلُنا ال َيصمت: ستيخن

  )١: ٤٤مز (.قليب كلمةً صاحلة، أقولُ أنا أعمايل للملكفاَض : ستيخن

  )٤: ١٠٩مز (.من البطنِ قبلَ كوكبِ الصُّبحِ ولدُتَك: ستيخن

  )٥: ١٠٩مز (.أنََّك أنَت الكاهُن إىل األبِد على رتبِة ملكيصادق: َحلَف الربُّ ولْن َيندم: ستيخن

  )١٩: ١٠٦مز (. أَرسلَ كلمَتُه فَشفاُهم، وَنجَّاهم من فساِدهم:   ستيخن

  )٤: ١١مز ( الربُّ رؤوٌف ورحيٌم وصدِّيق ): ش(النُّوُر أَشرَق يف الظالمِ للمستقيمني ): ي(

 يا َربَّنا اآليتَ ِعمَّاُنوئيلْ، أَنِْرنا بِإِشراِقَك ُمَبدًِّدا أحزاَننا، َوَشدِّْدنا بُِحبَِّك ُمثبًِّتا ِاّيانا يف الرَّجاء، يا َربَّنا اآلِتَي): ش- ي(

 .ِعمَّاُنوئيلْ

  مثَّ باللَّحن السادس

  اجملد ِلآلبِ واالبنِ والرُّوحِ القُُدس،): ي(

يا َربُّ، إِنَّ األنبِياَء قَد فَرُِحوا َألنَُّهْم ُيشاِهُدونَ حتقيَق الُوُعوِد بَِتَجسُِّدك؛ إِذْ أَْشَرقَْت أَنواُرَك يف ظُلَْمِة الكَوِن ُمفَْتِتًحا 

  !رُِك َعَجَب ِميالِدَك يا َمن ال َبْدَء لَُه؟ أَو َمن َيقِدُر أن ُيَسبَِّح َتناُزلَك؟فََمْن ُيد. املَلَكُوت

  .اآلنَ َوكُلَّ آٍن وإىل دهرِ الّداهرين، آمني): ش(

 َيَسُعُه كَيَف احَتَضْنِت َمن ال: إِلَيِك َننظُُر بِاحِتشامٍ يا والدةَ اإلله، َحوَّاَء اجلديدة، َوُنساِئلُِك َعنِ السِّرِّ العجيب

  !َمكان؟ كيَف أَعطَيِت َجَسًدا ِلَمْن َبدَّلَ أَوراَق ُعْريِنا َوأَلَْبَسنا املَجَد الّذي َخلََعه؟
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  وهذه الطروبارّية

 ِمن إذْ أَخذَْت ما ليَس. بتجسُّدَك يا َربُّ َتطَْبُع األلوهيَّةُ ذاَتها يف البشريَّة، لتتزيََّن البشريَّةُ بطَابعِ األلوهيَّة): ش(القارئ

فيا َمْن فَتْحَت السَّماواِت وَنزلَت إلينا، علِّْمنا أنْ . طبيعِتك، لُتوضَح ِلي أنَُّه ليَس ُمستحيلٌ عليَّ أنْ أُبدِّلَ إراَدِتي السيِّئة

 .َنفَتَح أبواَب القلوب، فنغفَر للمسيئَني إلينا، وُنعِطي إخوَتنا بتحنُّنٍ ُيشابُه ُحبََّك

  

  Ai1 Aggelikai1-يا كلَّ قوَّاِت : دس وزنباللحن السامثَّ نرتِّل 

خاِلقِ األكواِن . َوَهيِِّئي َمكاًنا ِلَمن ال َيحوِيِه َمكانْ. إىل َبيَت لَحَم القَرَيِة الَيُهوِدّيه. َهّيا يا أَجناَد الرَّبِّ املالِئِكّيه

  .َخواّصي الَبَشرِّيه. ذَكََبَشرٍ ِلَيأُخ. َمولُوًدا اآلنْ. قَبلَ الدُُّهورِ ِمَن اآلبِ. َواملَولُوِد

  )٢ : ٩إش (اجلالسون يف ارض ظالل املوت اشرق عليهم نور .الشعب السالك يف الظلمة ابصر نورا عظيما: ستيخن

فُِتَح لَنا باُب . َوالِغىن واجملِد الَوِضيْع. فَلَْنْزَهْد بِاألهواِء. َنَزلَ الَعِليُّ إِلَينا ِلُيْعِلينا. إرَتضى الَغنِيُّ الفَقَر ِلكَي ُيْغنِينا

  .ولُنعِط املَساكينا. أَشَرَق النُّوُر فَلَْنِسْر. َزالَِّت اجلميْع. فَلَْيْتُركَنَّ كُلٌّ ِمّنا. السَّماِء

  )٢: ٥مي (وأنِت يا بيت حلم وأنِت صغرية سيخرج منِك مدبٌِّر يرعى شعيب إسرائيل : ستيخن

أشرَق ِلمن يف ظلِّ . كاملالئِك التسابيح. وقدِّموا للسيِّد.  املسيحِ اإلهليِّأشرقَت أنواُر. هّيا يا رعاةُ من اللَّيلِ الدجيِّ

  .املسيحِ الربِّ البهي. هيَّا اسجدوا ملولِد. ويا جموْس. مقيًَّدا عدَمي الصوت. املوِت

  اجملُد لآلبِ واالبنِ والرُّوحِ القدس،

إتَّخذَت طَبَع . الذي ال ُيدَنى ِمن َسناه. يا أيُّها اإلله. يناأنَت بتواضِعَك منَك ُتدنِ. حنُن بالتفرُِّد عنَك قد أُقصينا

  .ُنعِطي ممَّا ُتغنِينا. لفتَّنا إىل األخِ. وباحلبِّ. َولَم ُتشارِْك ِفي اخلَِطيَّة. البشريَّة

  .آمني. اآلن وكلَّ آٍن وإىل دهر الدَّاهرين

محلَ اهللا الفصحيَّ . اليت سوَف تلُد. مبعجزِة البتولِ. داوَد  املليَك وجدَّ املسيحِ. بشِّر أيا يوسُف بقولٍ صريحِ

  . َوَعلى األرضِ السالم. أجملُد هللا ِفي العالء. وَرنِّم لُه.آثاَم حوَّاَء وآَدم. املاِحي

 * * *  
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  .) مّرة٤٠(يا ربُّ ارحم، ): ش(

  إرَحمنا َوَخلِّْصنا يا ابَن اِهللا الَوحيد،

 ساعٍة، ِفي السَّماِء وعلى األرضِ، َمسجوٌد لَُه وُمَمجٌَّد، املَسيُح اإلٰلُه الطَّويلُ األناِة، يا َمن ِفي كُلِّ َوقٍت ويف كُلِّ

الكَثُري الرَّْحَمِة اجلَزيلُ التََّحنُّن، الذي ُيِحبُّ الصِّدِّيِقَني وَيرَحُم اخلَطأَةَ، الدَّاِعي الكُلَّ إىل اخلَالصِ بَِموِعِد اخلَرياِت 

. طَهِّْر أجساَدنا. قَدِّْس أرواَحنا. يا َربُّ، َتقَبَّلْ ِمنَّا ِفي َهِذِه السَّاَعِة ِطلباِتنا، وَسهِّلْ َحياَتنا إىل الَعَملِ بِوصاياَكأنَت . املنتظََرِة

 إذا كُنَّا بُِمَعسكَرِِهم َمْحفُوِظَني ُحطْنا بِمالِئكَِتَك الِقدِّيسَني، َحتَّى. َنجِّنا ِمن كُلِّ ُحْزٍن وَشرٍّ َوَوَجعٍ. َنقِّ نِّياِتنا. قَوِّْم أفكاَرنا

  .فإنََّك ُمباَرٌك إىل َدهرِ الداهريَن، آمني. َوُمْرَشِديَن، َنِصلُ إىل اتِّحاِد اإلمياِن، وإىل َمعرِفَِة َمجِدَك الِذي ال ُيدىن ِمنُه

حِ القُُدس، اآلنَ وكُلَّ آٍن وإىل دهرِ الّداهرين، اجملُد لآلبِ واالبنِ والرُّو. يا َربُّ اْرَحْم، يا َربُّ اْرَحْم، يا َربُّ اْرَحْم

  .آمني

اليت بدوِن فساٍد ولدت كلمةَ اهللا، وهي حقًّا . يا من هي أكرُم من الشاروبيم، وأرفُع جمًدا بال ِقياسٍ من السارافيم  

  .بِاسمِ الربِّ بارِْك أّيها اَألُب القّديس. والدةُ اإلٰله، إّياِك نعظّم

  .ُهللا بنا وليباركْنا، وليضىْء وجُهُه علينا ويرْمحنالريأِف ا: الكاهن

  .آمني: الشعب

  ) مرة١٢(يا رب ارحم

^ßé’×}<ŽäÖý]<₣ì‚Ö]æ<^ãŁ‰‚Î<ŁÐñ^ËÖ]<^ãŁjĆè_J< <

 املُْعجِزِ    أيَُّتها السيَِّدةُ الطاهرةُ، العذراُء النقيَّةُ، عروُس اِهللا، العاِدَمةُ الَعْيَب، الربيئةُ من األدناسِ، يا َمن مبولِدِك

ن ليَس هلم رجاٌء سواِك وحَدِك، يا من هي  يا رجاَء َم.بالسماوينياملقصاةَ وأقرنِت طبيعةَ جنسنا اتََّحَد كلمةُ اِهللا بالبشر، 

 بقبيحِ معوَنةٌ للُمحاَربَني وُنْصَرةٌ مستِعدَّةٌ للمسارِعَني إليها، يا ملجأَ كلِّ املسيحيِّني، ال ترذليين أنا اخلاطئَ، املتدنَِّس

األفكارِ واألقوالِ واألفعالِ بكلِّييت، والصائَر بفتورِ عزمي عبًدا مللذّات العمر، لكن مبا أنَِّك أمٌّ لإللِه احملبِّ البشر، 

 الوالديَِّة حتنَّين بَِتَعطٍُّف عليَّ أنا عبَدِك اخلاطئ الّضال، وتقبَّلي من شفيتَّ الَدنَِسَتني ما أُقدُِّمُه إليِك من االبتهال، وبدالَتك

حنو ابنِك ربِّنا وسيِِّدنا، ابتهلي إليِه لكي يفتَح يل جوانَِح حمبَِّتِه للبشرِ وَتَحنُّنِِّه وصالِحه، متجاوًزا عن هفوايت اليت تفوُق 

 الشفوقَةُ احملّبةُ ، واْحَضري عندي دائًما أيَُّتها الرحيمةُ فاعالً وصاياه وخمتًربا إيَّاهااإلحصاء، وَيُردَّين إىل التوبِة، ويوِضحين
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الصالَح؛ أمَّا يف هذا العمرِ احلاِضرِ فبحرارِة الشفاَعِة واملعوَنِة امنعي عنِّي طَوارَِق املُعانِديَن الرديئةَ، وأرشديين إىل 

، وأمَّا يف يومِ اخلالصِ، وأمَّا يف وقِت خروجِ نفسي الشقيَِّة فأحدقي يب بعنايتك، َوأَقصي عنِّي منظََر الشياطني األشرارِ القامتَ

الدينوَنِة الرهيبِ فنجِّيين من العقوباِت املؤبَّدِة، وأوضحيين وارِثًا ِلَشرِِف وجمِد ابنِِك وإِهلنا الغاِمضِ وصفُُه الذي أفوُز بِه 

نا وإِهلنا وخملِِّصنا يسوَع بواسطِتِك وُنْصَرِتِك أيَُّتها الفائقةُ القداسِة، والدةُ اإللِه سيَِّديت، بنعمِة ورأفَِة ابنِِك الوحيِد، ربِّ

املسيحِ، وحمبَِّتِه للبشرِ، الذي يليُق به كلُّ جمٍد وإكرامٍ وسجوٍد مَع أبيِه الذي ال َبداءةَ لُه وروِحِه الكلِّيِّ قدُسُه الصاِلحِ 

  .والصانِعِ احلياةَ، اآلنَ وكلَّ آٍن وإىل دهرِ الداهرين، آمني

  وهذا اإلفشني 

يُِّد إذ حنن ُمْنطَِلقونَ إىل النومِ راحةَ النَّفْسِ واجلََسِد، واحفظْنا من رقاِد اخلطيئِة املُْدلَهِمِّ، ومن    وأعِطنا أيُّها الس

كلِّ التذاِذ شهواِت الظالمِ اللَّيليَِّة، سكِّْن َجماَح األهواِء، أطِفئْ سهاَم الشرِّيرِ املَُحمَّاةَ الثائَرةَ علينا بغشٍّ، َبطِّلْ َشَغَب 

، وامنحنا يا اُهللا عقالً ساهًرا، وفكًرا طاِهًرا، وقلًبا مستيقظًا، ونوًما خفيفًا فينا كلَّ رغبٍة مادّيٍة أرضيةوأْرِقْد نا، أجساِد

ُمْعَتقًا من كلِّ ختيُّلٍ شيطاين، وأَْنهِْضنا يف وقِت الصالِة ثابتَني يف وصاياَك وماِلكَني على الدوامِ يف ذواِتنا ِذكَْر أحكاِمك، 

 لنا أقوالَ متاجيِدَك طولَ اللَّيلِ لنسبَِّح ونبارَِك ومنجَِّد اَمسَك الكُلِّيَّ اإلكرامِ والعظيَم اجلالل، أيُّها اآلُب واالبُن وَهْب

  .والروُح القُْدُس، اآلنَ وكلَّ آٍن وإىل دهرِ الداهرين، آمني

، قدِّمي صالَتنا إىل ابنِِك وإِهلنا متوسِّلةً إليـِه لكي خيلَِّص بِك دةُ اإللِه الدائمةُ البتوليَِّة   أيَُّتها اجمليدةُ املباَركَةُ، وال

  .نفوَسنا

  .   اآلُب رجائي، واالبُن ملجأي، والروُح القدُس َوقائي؛ أيُّها الثالوثُ القدُّوُس اجملُد لك

  .   عليِك وضعُت كلَّ رجائي يا والدةَ اإللِه فاْحفَظيين حتَت ِسْترِ وِقاَيِتِك
  مالِك احلارسإفشني لل

   أيُّها املالُك القدِّيُس، املالزُِم نفسَي الشقيَّةَ وحيايت الذليلةَ، ال ُتْهِملْين أنا اخلاطئَ األثيَم، وال تبتعْد عنِّي ألجلِ 

الشقيَِّة بل أَْمِسْك بيدي . إسرايف وتبذُّخي، وال تعطي جماالً للشيطاِن الشرِّيرِ ألنْ يسوَد باقتدارِِه على جسدي هذا املائِت

نعم يا مالَك اِهللا، القدِّيَس، احلارَس والساتَر نفسي الشقيَّةَ وجسدي، ساحمين . املُْسَتْرِخَيِة، واهِدين إىل طريقِ اخلالصِ

  . كنُت قد أخطأُت يف هناري هذا اليوم، فكن أنَت ساِتًرا يل يف هذِه اللَّيلِةلَِئنو. بكلِّ ما أحزنُتَك به مجيَع أيَّامِ حيايت
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وتشفَّْع من أجلي إىل الربِّ اإللِه ليثبَِّتين يف . احفظين من مجيعِ ِحَيلِ املُعانِِد لكي ال أُْسِخطَ اَهللا خبطيئٍة من اخلطاياو

  .خمافِتِه َوُيظْهَِرين لصالِحِه عبًدا مستحقًّا، آمني

  .اجملُد لََك، أيَُّها املَِسيُح اإللَُه، يا َرَجاَءَنا املَْجُد لَك: الكاهن

 باسم الربِّ َبارِْك )٣(يا ربُّ ارحم . املَْجُد لآلبِ واالْبنِ والرُّْوحِ القُُدس، اآلنَ وكُلَّ آٍن وإىل َدْهرِ الدَّاهرين، آمني: قارئال

  .يا أب

لِّ َعْيب، والقدِّيِسني املُشرَّفني أيُّها املَِسيُح إلَُهَنا احلَِقيقي، بشفاعات أُمَِّك القدِّيسِة الكُلِّيِة الطََّهاَرِة والَبرِيئِة ِمْن كُ: الكاهن

الّذي ُنِقيُم َتذْكاَرُه الَيوم، والقّديَسْين (...) الرُّسلِ اجلَِديريَن بكُلِّ مديحٍ، وآباِئنا األبرارِ املتوشِّحني باهللا، والِقدِّيس 

  .ا أنََّك صاحلٌ وحمبٌّ للبشرالصّديقَْين يواكيَم وحّنةَ جدَّيِ املسيحِ اإلله، ومجيعِ قدِّيسيك، إرْمحنا وخلِّْصنا مب

  .آمني: القارئ

  )يا ربُّ ارحم: يستغفر الكاهن ويتلو الطلبة التالية، فيما يردِّد الشعب(

  .لنصلِِ من أجلِ سالمِ كلِّ العامل

  .من أجل املسيحّيني احلسين العبادة األرثوذكسيني

  . وكلِّ إخوتنا يف املسيح)...(من أجل أبينا ورئيس كهنتنا 

  .من أجل ُحكامنا ومعاونيهم ومؤازرِتهم يف كلِّ عملٍ صاحلٍ

  .من أجل توفيقِ وتأييِد اجلنِد احملبِّ املسيح

  . من أجل الغائبني ّعنا من آبائنا وإخوتنا

  .نامن أجل الذين خيدمونا والذين يرمحو

  . من أجل الذين حيّبونا والذين يبغضونا

  .  من أجل الذين أوَصْونا أن نصلَي من أجلهم حنن غَري املستحقني

  . من أجل جناة األسرى وخالصهم

  .من أجل شفاء املرضى واملعذَّبني باألرواح الشريرة

  .من أجل خصب األرض بالثمار
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  . من أجل املسافرين يف الربِّ والبحرِ واجلو

  . ل تعزيِة احملزوننيمن أج

  . من أجل كلِّ نفسٍ متضايقة

  .من أجل توفيقِ الطالبِ وجناِحهِم

  .من أجل هدايِة الضالِّني وتوبِتهم

  . من أجل األزواجِ الذين ال أوالَد هلم

  . من أجل األزواجِ املتخاصمني

  . من أجل العاطلني عن العمل

  .لرسوليةمن أجل تأيـــيد الدعوات الكهنوتية والرهبانية وا

  .من أجل العناية باألرامل واأليتام

  .من أجل الذَّوِد عن بالدنا وإحالل السالم فيها

ومن أجل الذين عمَّروا هذا الديَر املقدَّس، ومجيع السابقِ رقاُدهم من آبائتا وإخوتنا األرثوذكسيني، الراقدين  

  :ههنا ويف كلِّ مكان، ِلَنقُل من أجلهم 

  . ارحم، يا ربُّ ارحم  يا ربُّ ارحم، يا ربُّ

  وحنن أيًضا ارمحنا وخلِّصنا مبا أنك إلٌه صاحلٌ وحمبٌّ للبشر، آمني

&  

  

  

  ترنيمة اخلتام
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  باللحن الثامن
  َواْسَتِعدِّي الحِتفالِ املَوِلِد  َعظِِّمي يا َنفِْسَي الرَّبَّ الَعِلّيا
  َوْهَو السَّرَمِديَحلَّ َبَني الّناسِ   َعظِِّميِه ظاِهَر اللُّطِْف غَنِّيا

  

  آَدَم األوَّلَ ِمن ُحكْمٍ قَِدْمي  َعظِِّمي اخلاِلَق واىف ِلَيُحالّ
  َمجُدُه ِفيَّ أنا اخلاِطي اَألِثيْم  كَيَف أَخلى ذاَتُه كَي َيَتَجلّى

  

  َمرَمي البِكَر، َوكُْن أنَت الَبشْري  يا َرئيَس اجلُنِد جِربائيلَ قابِلْ
  لَسُت إالّ أََمةَ الرَّبِّ القَديْر  ِلَيكُْن ما أنَت قائلْ:َوْهَي َتشُدو

  

  أّيها الّصانُع أمسى املُعجِزاْت  َوُتناِدي َربَّها َوْهَو َجنُِني
  لََك َيجثُو بَِترانِيمِ الصَّالةْ  إِنَّ قليب الِهٌب ال َيسَتِكُني

  
 

  !لَعفاْفابِْجُت إِالّ أنا، ما ُزوِّ  كَيَف أَصَبحَت َوِليِدي، َوَبُتولُ
  !كُلَّ َمخلُوقٍ بُِحبٍّ َوانِعطاْف  كَيَف ِمنِّي َتغَتِذي، يا َمن َيُعولُ

 

  َوَتسابِيَح فُؤاِدي املُسَتهاْم  فََتقَبَّلْ ِمنَِّي الَيوَم ُدعاِئي
  ِمنَك أنْ َتنُشَر يف األرضِ السَّالْم  أنا، َربِّي، لََك أُمٌّ، َوَرجائي

  

  .لنمضِ بسالم: اهنالك

&  
 


