قانون مديح لعازر==========
أوان وإلى دهر الداهرين.خ :آمين.الكاهن :المجد لك يا إلهنا ورجاءنا
ك :تبارك ﷲ الهنا ك ّل حين ،اﻵن وك ّل
ٍ
ّ
ّ
الحق ،الحاضر في ك ّل مكان والمالئ الك ّل ،كنز الصالحات
المعزي ،روح
ي
المجد لك،أيها الملك السماو ّ
ّ
دنس ،وخلص أيها الصالح نفوسنا.
ورازق الحياة ،هل ّم واسكن فينا ،وط ّهرنا من ك ّل ٍ
ّوس الذي ﻻ يموت ،ارحمنا) .ثﻼثاً(
ي ،قد ٌ
ّوس ﷲ ،قد ٌ
ق :قد ٌ
ّوس القو ّ
أوان وإلى دهر الداهرين ،آمين.أيها الثالوث القدّوس ارحمنا،
المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس ،اﻵن وك ّل
ٍ
ّ
واشف أمراضنا ،من أجل اسمك .يارب
يا رب اغفر خطايانا ،يا سيد تجا وز عن سيّئاتنا ،يا قدّوس اطلع
ِ
ارحم ،يارب ارحم ،يارب ارحم.
أوان وإلى دهر الداهرين ،آمين.أبانا الذي في السماوات،
المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس ،اﻵن وك ّل
ٍ
ليتقدّس اسمك ،ليأت ملكوتك ،لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على اﻷرض ،خبزنا الجوهري أعطنا
اليوم ،واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ،وﻻ تدخلنا في التجربة ،لكن ن ّجنا من الشرير
كّ :
أوان وإلى دهر الداهرين.
ﻷن لك الملك والقدرة والمجد ،أيها اﻵب واﻻبن والروح القدس ،اﻵن وك ّل
ٍ
أوان وإلى دهر الداهرين،
ق :آمين .يا رب ارحم! ) 12مرة(المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس ،اﻵن وك ّل
ٍ
آمين.هل ّم نسج ُد ونركع لملكنا وإلهنا.هل ّم نسج ُد ونركع للمسيح ،ملكنا وإلهنا.هل ّم نسج ُد ونركع للمسيح ،هذا هو
ملكنا وإلهنا.
المزمور 50
 .1ارحمني يا ﷲ كعظيم رحمتك ،وكمثل كثرة رأفتك ام ُح مآثمي .2.اغسلني كثيرا ً من إثمي ومن خطيئتي
والشر قدّامك
ط ّهرني .3.ﻷنّي أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في ك ّل حين .4.إليك وحدك خطئت
ﱠ
صنعت ،لكيما تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك .5.هاءنذا باﻵثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي.6.
ّ
الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها .7.تنضحني بالزوفى فأطهر ،تغسلني
ﻷنّك قد أحببت
فأبيض أكثر من الثلج .8.تسمعني بهجة وسرورا ً فتجذل عظامي الذليلة .9.اصرف وجهــك عن خطاياي
ّ
ً
ً
ً
ً
ّ
ي يا ﷲ ،وروحا مستقيما جدّد في أحشائي .11.ﻻ تطرحني من أمام
وام ُح كل مآثمي .10.قلبا نقيّا اخلق ف ّ
ي اعضدني .13.فأعل َمّ
وجهك ورو َحك الق ّدوس ﻻ ِ
تنزعه منّي .12.امنحني بهجة خﻼصك ،وبروحٍ رئاس ٍّ
اﻷثمة طرقك ،والكفرة ُ إليك يرجعون .14.أنقذني من الدماء يا ﷲ إله خﻼصي فيبتهج لساني بعدلك .15.يا
تسر
ي فيترنّم فمي بتسبحتك .16.ﻷنّك لو آثرت الذبيحة لكنت اﻵن أعطي ،لكنّك ﻻ ّ
رب افتح شفت ّ
ّ
بالمحرقات .17.فالذبيحة روح منسحق ،القلب المتخشع والمتواضع ﻻ يرذله ﷲ .18.أصلح يا رب
يقربون على
تسر بذبيحة العدل قربانا ً ومحرقات ،حينئذ ّ
بمسرتك صهيون ،ولتُبنَ أسوار أورشليم .19.حينئ ٍذ ّ
ّ
مذبحك العجول.

المزمور 69
 .1اللﱠهم بادر إلى معونتي .يا ربّ أسرع إلى إغاثتي .2.ليخز وليخجل الذين يطلبون نفسي .ليرت ﱠد إلى
الشر .3.ليرجع إلى الوراء في الحال خازين ،القائلون لي نع ّما نع ّما.4.
الخلف وليخز الذين يريدون لي
ّ
ٌ
فمسكين
حين محبّو خﻼصك ،ليتعظم ﷲ .5.أما أنا
وليبتهج وليفرح بك جميع الذين يبتغونك .وليقل في ك ّل ٍ
وفقير ،اللﱠهم أعنّي ،معيني ومنقذي أنت يا ربّ ِ ،فﻼ تبطئ.
المزمور .1421
يـا رب استمع صﻼتي ،وأنصت بحقّك إلى طلبتي ،استجب لي بعدلك .2،وﻻ تدخل في المحاكمة مع عبدك،
ي حيّ .3.
ﻷن العدو قد اضطهد نفسي ،وأذ ّل في اﻷرض حياتي ،وأجلسني في الظلمة
فإنّه لن يتزكى أمامك أ ّ
ي روحي ،واضطرب قلبي في داخلي .5.تذ ّكرت اﻷيام القديمة،
مثل الموتى منــــذ الدهر .4،وأضجر عل ّ
ي إليك ،ونفسي لك كأرض ﻻ تُم َ
طر.7.
وهذذت في ك ّل أعمالك ،وتأ ّملت في صنائع يديك .6.بسطت يد ّ
أسرع فاستجب لي يا رب فقد فنيت روحي ،ﻻ تصرف وجهك عني فأشابهَ الهابطين في الجبّ ! .8اجعلني
عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها فإنّي إليكرفعت
في الغداة مستمعا ً رحمتك فإنّي عليك تو ّكلتّ ،
ّ
نفسي! .9أنقذني من أعدائي يا رب ،فإنّي قد لجأت إليك.10،علـّمني أن أعمل رضاك ﻷنك أنت إلهي،
روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة .11،من أجل اسمك يارب تحييني ،بعدلك تخرج من الحزن
نفسي . 12،وبرحمتك تستأصل أعدائي ،وتُهلك جميع الذين يحزنون نفسي ،ﻷنّي أنا عبدك.
المجدلة
المسرة.نسبّحك نباركك ،نسجد لك نم ّجدك ،نشكرك،
المجد في العلى ،وعلى اﻷرض السﻼم ،وفي الناس
ّ
ﻷجل عظيم جﻼل مجدك.أيهـا الرب الملك ،اﻹله السماوي ،اﻵب الضابـط الكـ ّل ،أيها الرب اﻻبن الوحيد ،يا
يسوع المسيح ،ويـــا أيها الروح القدس.أيها الرب اﻹله ،يا حمل ﷲ ،يا ابن اﻵب ،يا رافع خطيئة العالم
تضرعنا ،أيها الجالس عن يمين اﻵب ،وارحمنا.ﻷنّك أنت وحدك قدّوس،
ارحمنا ،يا رافع خطايا العالم.تقبّل
ّ
أنت وحدك الرب يسوع المسيح ،في مجد ﷲ اﻵب ،آمين.في ك ّل يوم أباركك ،وأسبّح اسمك إلى اﻷبد ،وإلى
أبد اﻷبد.يارب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل ،أنا قلت يارب ارحمني ،واشف نفسي ،ﻷنّي قد خطئت
ّ
إلهي.ﻷن من قبلك هي عينَ الحياة ،وبنورك
إليك.يارب إليك لجأت ،فعلّمني أن أعمل رضاك ،ﻷنّك أنت هو
نعاين النور.فابسط رحمتك على الذين يعرفونك.أ ّهلنا يا رب ،أن نحفط في هذا الليلة بغير خطيئة.مبارك أنت
يارب إله آبائنا ،ومسبّح ومم ّجد اسمك إلى اﻷبد ،آمين.لتكن يارب رحمتك علينا كمثل اتّكالنا عليك.مبارك
أنت يا رب علّمني وصاياك.مبارك أنت يا سيد فهمني حقوقكمبارك أنت يا قدوس أضئني بعدلك.يا رب
رحمتك إلى اﻷبد وعن أعمال يديك ﻻ تعرض،لك ينبغي المديح ،بك يليق التسبيح ،لك يجب المجد ،أيها اﻵب
أوان وإلى دهرالداهرين ،آمين.
واﻻبن والروح القدس ،اﻵن وك ّل
ٍ

ب ،ضابط الك ّل ،خالق السماء واﻷرض ،ك ِّل ما يرى وما ﻻ يرى.وبربّ ٍ واحدٍ ،يسوع
أؤمن بإل ٍه واحدٍ ،آ ٍ
نور ،إل ٍه حق من إل ٍه حق،مولو ٍد غير
نور من ٍ
المسيح ،ابن ﷲ الوحيد ،المولود من اﻵب قبل ك ّل الدهورٍ ،
ق ،مسا ٍو لﻶب في الجوهر ،الذي به كان ك ّل شيء.الذي من أجلنا نحن البشر ،ومن أجل خﻼصنا ،نزل
مخلو ٍ
سد من الروح القدس ومن مريم العذراء،وتأنﱠس.وصلب عنّا على عهد بيﻼطس البنطي،
من السماء ،وتج ﱠ
ً
وتألم وقبر.وقام في اليوم الثالث ،على ما في الكتب.وصعد إلى السماء ،وجلس عن يمين اﻵب.وأيضا يأتي
بمجدٍ ،ليدين اﻷحياء واﻷموات ،الذي ﻻ فناء لملكه.وبالروح القدس ،الربّ  ،المحيي ،المنبثق من اﻵب ،الذي
هو مع اﻵب واﻻبن مسجو ٌد له وممجد ،الناطق باﻷنبياء .وبكنيس ٍة واحدةٍ ،جامعةٍ ،مقدّسةٍ ،رسولية.وأعترف
بمعموديّة واحدةٍ ،لمغفرة الخطايا.وأتر ّجى قيامة الموتى ،والحياة في الدهر اﻵتي ،آمين.
بواجب اﻻستئهال حقّا ً نغبّط والدة اﻵله ،الدائمة الطوبى ،البريئة من ك ّل العيوب ،أ ّم إلهنا .يا من هي أكرم من
قياس من السيرافيم .التي بﻼ فسا ٍد ولدت كلمة ﷲ ،حقّا ً إنّك والدة اﻹله ،إيّاك
الشاروبيم ،وأرفع مجدا ً بغير ٍ
ّ
نعظم.
قانون لعازراﻷودية اﻷولى) .باللحن اﻷول(
لت ﱠ
ص ِ◌ إسرائي َل ﻷنّه قد تم ّجد.
رتلن كافةً ،نشيد الظفر ،لﻺله ،الصانعِ اﻵيات الباهرة َ بساع ٍد رفيع ،والمخلّ ِ
أيام يا مخلّصي ،وأعتقته من الفساد بساعد
المجد لك يا إلهنا المجد لك.لقد أقمت لعازر الميت بعد أربعة ٍ
رفيعٍ ،وأوضحت سلطانك ،بما أنّك مقتدر.
صو ﱠ
ت بلعازر من اللحد ،وللحين أقمتَه ،وأ ﱠما الجحيم ،فانتحب من أسف ُل
المجد لك يا إلهنا المجد لك.لقد ﱠ
بمرارةٍ ،وتن ﱠهد برعدة ،من سلطانك يا مخلّص.
سد تدبيرك ،وأنّك ،مع كونك إلهٌ
المجد لك يا إلهنا المجد لك.يا رب ،لقد د ﱠمعت على لعازر ،موضحا ً تج ّ
بالطبيعة ،قد صرت إنسانا ً مثلنا بالطبيعة.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها الرب المخلّص ،لقد كففت دموع مريم ومرثا ،ل ﱠما أقمت لعازر من اﻷموات،
سمةٍ ،بسلطانك.
وأظهرت الميت ذا ن ّ
ض َع لعازر؟ مظهرا ً للجميع،
المجد لك يا إلهنا المجد لك.بحسب ناموس الطبيعة البشرية سألت يا سيد ،أين ُو ِ
تدبيرك الصائر إلينا خالصاً.

ت بلعازر ،وزلزلت ّ
صو ﱠ
عزة المحارب،
المجد لك يا إلهنا المجد لك.لقد سحقت إذ ذاك أقفال الجحيم ،ل ﱠما ﱠ
وجعلته أن يرتعد منك قبل الصليب ،أيها المخلّص وحدك.

المجد لك يا إلهنا المجد لك.لقد أدركت ،كإلهٍ ،لعازر ،إذ كان مقيﱠدا ً وأسيرا ً من الجحيم ،وأطلقته من اﻻغﻼل،
ّ
ﻷن الك ّل يخضع ﻷمرك أيها القوي.
المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس،نم ّجد اﻵب واﻻبن والروح القدس ثالوثا ً غير منفصل ،في طبيعة واحدة،
ونسبّحه مع المﻼئكة ،بما أنّه إلهٌ واحد غير مخلوق.
أوان وإلى دهر الداهرين ،آمين .للسيدةأيتها اﻷم البتول ،لقد ولدت بارئ الطبيعة ،بدون استحالةٍ،
اﻵن وك ّل
ٍ
ب وﻻ اختﻼط.
من الروح القدس
بمسرة اﻵب ،صائرا ً مثلنا ،خلوا من إنقﻼ ٍ
ﱠ
اﻷودية الثانية
البشر وح َده.
ص العالم ،المحبﱠ
أنصتي يا سما ُء فأتكلم ،وأسبّح المسيح مخلّ َ
َ
المجد لك يا إلهنا المجد لك.المجد لك ،يا من ،بصوتك فقط ،أنهضت من القبر صديقك لعازر ،ميتا ً ذا أربعة
أيام.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.يا رب ،إ ّن الفاقد النسمة ،ل ﱠما سمع صوتك تنفﱠس ،وللحين نهض من اﻷموات،
مم ّجدا ً إياك.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.يا مخلّصيّ ،
إن لعازر الذي أنتن ،مذ اقتبل أمر صوتك الحامل الحياة ،نهض من
القبر سريعاً.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.يا مخلصي ،لقد د ﱠمعت على صديقك ،محقّقا ً أنّك تسربلت طبيعتنا ،وأقمت َه منهضاً.
لك.إن الجحيم قد ارتعد ،ل ﱠما رأى ّ
ّ
أن بصوتك ،عاد للحين المربوط بالحواشي ،إلى
المجد لك يا إلهنا المجد
الحياة التي ههنا.

المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس،أيها المخلّصّ ،
صو ﱠ
ت بلعازر ،الذي
إن محافل العبرانيين انذهلت ،ل ﱠما ﱠ
كان قد انتن ،وأقمتَه بكلمة.
أوان وإلى دهر الداهرين ،آمين .للسيدةإ ّن مخادع الجحيم تزعزعت ،حالما تنفّس لعازر أسفل في
اﻵن وك ّل
ٍ
ذلك الحين ،بصوت الذي أحباه.

اﻷودية الثالثة
ﱠ
سس المسي ُح عليها كنيسته
إن الحجر الذي رذله البناؤن ،هو قد صار رأسا ً للزاوية .هذا هو الصخرة ،الذي أ ﱠ
التي ابتاعها من اﻷمم.
ُ
خالق الك ّل يسأل ع ﱠما ﻻ يخفى عنه ،كأنّه
ب مستغرب بديع ،كيف
المجد لك يا إلهنا المجد لك.يا له من عج ٍ
ي قائﻼً ،أين ُوضع الذي تنوحون عليه ،أين دفُن لعازر ،الذي ع ﱠما قليل ،أقيمه أنا لكم حيا من اﻷموات.
خف ﱞ
المجد لك يا إلهنا المجد لك.يا لعازر ،إ ّن يسوع أمر الذين دفنوك أن يقلقلوا الحجر الذي دحرجوه عليك،
صوت بك :إنهض وهل ﱠم نحوي ،لكي من صوتك يرعب الجحيم.
وللحين أقامك ل ﱠما ﱠ
المجد لك يا إلهنا المجد لك.يا رب ،إ ّن مريم ومرثا هتفتا بنحيب ،أنظر الذي كنتَ تحبﱡه قد انتن ،إذ له أربعة
صو ﱠ
ت به،
أيام .فلو كنت في ذاك الوقت ههنا ،لما مات لعازر ،لكن ،بما أنّك غير الموسوع من الك ّل ،ﱠ
وللحين أقمت َه.

المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها المخلّص ،لقد قطرت دموعا ً على صديقك سياسةً منك ،موضحا ً ّ
أن الجسد
وصو ﱠ
المأخوذ منّا ،هو متّحد بك بحسب الجوهر ﻻ بحسب الخيال،
ت به ،وأقمته للحين ،بما أنّك إلهٌ محبﱡ
ﱠ
البشر.
ّ
لك.إن الجحيم نادى صارخا ً هكذا نحو الموت وقائﻼً ،ويحي بالحقيقة ،اﻵن قد بُدت
ال مجد لك يا إلهنا المجد
ﱠ
صوت بميتٍ ،فاقد النسمة ،وأقامه.
واضمحلﱠيت ،ها الناصري قد زعزع السفليات ،وفتت أحشائي ،مذ ﱠ
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أين جهل العبرانيين ،أين عدم إيمانهم ،إلى متى هم ضالّون ،إلى متى هم نغول،
أتنظرون الميت طافرا ً مع الصوت ،وﻻ تؤمنون بالمسيح؟ بالحقيقة ،إنّكم بأجمعكم ،بنو الظلمة.
سد
سدت .وأم ّجدك أيها اﻻبن المتج ّ
المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس،إنّني أعرفك أحد الثالوث ،ولئن تج ﱠ
ُ
اﻻبن الواحد ،المم ّجد مع اﻵب والروح
الذي أينع بغير زرع من والدة اﻹله البتول،

أوان وإلى دهر الداهرين ،آمين .للسيدةغريب ورهيب هو المنظر الصادر من التدبير الذي تقدّم
اﻵن وك ّل
ٍ
ً
اﻷنبياء الصادقون فأبصروه ،وهو ّ
زرع ،وولدته من
أن بتوﻻ حصلت والدة اﻹله ،وحبلت باﻹله خلوا من
ٍ
غير فسا ٍد ،ولبثت بعد الوﻻدة طاهرة.
اﻷودية الرابعة
ﱠ
سست عليه كنيستك.
إن الشمس ارتفعت ،والقمر وقف في ترتيبه ،ل ﱠما ُرفعت على عو ٍد يا طويل اﻹناة ،وأ ﱠ
المجد لك يا إلهنا المجد لك.يا رب ،لقد د ﱠمعت على لعازر ،فأوضحت أنّك إنسان .وأنهضت الميت ،فأعلنت
للشعوب ،أنّك أنت هو ابن ﷲ.
سمة ،سمع أمرك ،قائﻼً يا لعازر هل ﱠم خارجاً .فقام للحين مسارعا ً
ﱠ
المجد لك يا إلهنا المجد
لك.إن الفاقد الن َ
باﻷكفان ،وارتكض موضحا ً ﱠ
عزة اقتدارك ،أيها الصالح.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها المسيح اﻹله ،لقد س ﱠكنت دموع مريم ومرثا ،ل ﱠما ناديت لعازر بسلطانك
فخر لك ساجداً.
الذاتي ،وأقمته بصوتك ،ﱠ
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها الصالح ،ل ﱠما دمعت كإنسان على لعازر ،أنهضته كإله ،فسألت أين دفن ذو
سدك.
اﻷربعة أيام ،محقّقا ً تج ﱡ
تعرف بإشارات آﻻمك وصليبك أيها الصالح ،ﱠ
مزقت بطن الجحيم
المجد لك يا إلهنا المجد لك.ل ﱠما شئت أن ّ
الذي ﻻ يشبع ،وأقمت ذا اﻷربعة أيام ،بما أنّك إلهٌ.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.من أبصر ،من سمعّ ،
أن إنسانا ً ميتا ً منتنا ً قد قام .فإيليا وأليشع أقاما أمواتاً ،لكن ﻻ
رمس ،وﻻ ذوي أربعة أيام.
من
ٍ
المجد لك يا إلهنا المجد لك.نسبّح اقتدارك أيها الربّ  ،ونسبّح آﻻمك أيها المسيح ،ﻷن ،أ ﱠما بذاك فصنعت
العجائب كمتحنّن ،وأ ﱠما هذه فباشرتها بتدبير كإله.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أنت إلهٌ وإنسان .فلكي تحقق اﻷسماء باﻷفعال ،حضرت إلى القبر بالجسد أيها
أيام كإله.
الكلمة ،وأقمت ذا اﻷربعة ٍ
ّ
لك.إن محافل اليهود انذهلت أيها السيد ،ل ﱠما نظرت لعازر الميت ناهضا ً من القبر مع
المجد لك يا إلهنا المجد
صوتك ،إﻻﱠ أنّهم لبثوا غير مذعنين لعجائبك.
زمن ،من أبيك ،بما أنّك أحد الثالوث،
المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس،أيها المخلّص ،لقد أشرقتَ  ،بغير
ٍ
وأتيت في زمن من الروح القدس ،متﱠخذا ً جسدا ً من الدماء البتولية ،أيها الفائق الجوهر

زرع ،وميﻼدها خلوا من ألم فساد،
أوان وإلى دهر الداهرين ،آمين .للسيدةإن حبل والدة اﻹله بغير
اﻵن وك ّل
ٍ
ٍ
ً
ﱠ
ّ
ﻷن اﻹله ،في الحالتين ،أظهر عجبا وأفرغ ذاته لكيما يتحد بنا
اﻷودية الخامسة
امنحنا سﻼمتك يا ابن ﷲ ،ﻷنّنا ﻻ نعرف إلها ً سواك ،واس َمك نس ّمي ،ﻷنّك أنت هو إله اﻷحياء واﻷموات
صو ﱠ
ت بلعازر الميت وأنهضته ،ﻷنّك
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها الرب ،بما أنّك الحياة والنور الحقيقي ،ﱠ
أعلنت للك ّل أيها المقتدر ،أنّك أنت هو إله اﻷحياء واﻷموات.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.يا يسوع ،إ ّن الجحيم الذي اقتبل كثيرين ،إذ لم يحتمل أمرك الذي ﻻ يقاوم ارتع َد،
ومع صوتك ،دفع لعازر ذا اﻷربعة أيام حيا ،وليس ميتاً.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.يا من ألﱠفت التراب مع الروح ،وأحييت الطين قديما ً بروح حياة بكلمتك أيها
الكلمة ،لقد أنهضت اﻵن أيضا ً صديقك ،بكلمتك ،من الفساد والجحيم.
صو ﱠ
ت بلعازر الميت الفاقد
المجد لك يا إلهنا المجد لك.يا رب ،لم يقاوم أحد إشارتك البتّة ،ﻷنّك معما ﱠ
ّ
وتخطر على قدميه ،حامﻼً اللفائف.
النسمة ،للحين نهض
المجد لك يا إلهنا المجد لك.يا لجهل اليهود ،يا لقساوة اﻷعداء ،من أبصر ميتا ً ناهضا ً من القبر؟ ّ
إن إيليا أقام
رمس ،وﻻ ذا أربعة أيام.
قديما ً ميتاً ،لكن ﻻ من
ٍ
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها الطويل اﻹناة الذي ﻻ قياس له ،يا من صنعت ك ّل شيءٍ ﻷجلنا كإله ،وتألﱠمت
كإنسان ،إجعلنا كافةً مساهمين ملكوتك ،بشفاعات لعازر
ٍ
المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس،أيها الثالوث الذي قبل اﻷزل ،المتساوي في الكرامة واﻷزلية ،اﻵب
ذرية آدم ،المسبّحين لك بإيمان
الضابط الك ّل واﻻبن والروح القدس ،الوحدانية القدّوسة المثلّثة اﻷقانيم ،خلّص ّ
أوان وإلى دهر الداهرين ،آمين .للسيدةأيتها النقية ،لقد أتّخذ جسدا ً من بطنك الطاهر فقدّسه ،اﻹلهُ،
اﻵن وك ّل
ٍ
كلمةُ اﻵب الفائق التألﱡه ،المسجو ُد له بثالوث مع اﻵب والروح.
اﻷودية السادسة
أيها المخلّص ،لقد طرحتني في عمق قلب البحر ،وخلّصتني من عبودية الموت ،وحللت رباطات زﻻﱠتي.

ي كإنسان بالطبيعة،
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها المخلّص العليم بك ّل شيءٍ  ،لقد سألت أين أنا ود ﱠمعت عل ﱠ
وبأمرك أنهضتني أنا الميت.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها المخلّصّ ،
صو ﱠ
ت بي من
إن لعازر يهتف نحوك يا ناقض الجحيم قائﻼً ،إنّك ﱠ
الجحيم السفلي ،وبأمرك أنهضتني أنا الميت.
ي حياةً ،فأبصرتُ نورك،
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها المخلّص ،لقد سربلتني الجسم الترابي ،ونفخت ف ﱠ
وبأمرك أنهضتني أنا الميت.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها المخلّص ،أنت منحت نفسا ً لصورة جسدي الفاقدة النسمة ،وشددتني بعظام
ومشاعر ،وبأمرك أنهضتني أنا الميت.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها المخلّص ،لقد ّ
مزقت جوف الجحيم المبتلع الجميع ،فاختطفتني منه باقتدارك،
وبأمرك أنهضتني أنا الميت
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها المخلّص ،لقد لبست عجنتي بكمالها ،وحفظت أ ّمك الطاهرة نقيةً ،التي منها
سداً ،بما أنّك أحد الثالوث.
وافيت متج ّ
المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس،أم ّجد تحنّناتك أيها الثالوث القدوس ،وأسبّح السبح المثلّث التقديس مع
المﻼئكة ،فارحم نفوسنا ،نحن المسبّحين إياك.
وان وإلى دهر الداهرين ،آمين .للسيدةيا والدة اﻹلهّ ،
إن الكلمة ولج في حشاك الطاهر وحفظه
اﻵن وك ّل أ ٍ
نقيا ،وبعد الوﻻدة أيضاً .فبالحقيقة إنّه لعجبٌ مستغرب.

اﻷودية السابعة
ّ
كمن ٍفم واح ٍد وباركوا
أيها المخلّص ،إن النار لم تزعج فتيانك في اﻷتون وﻻ ﻻمستهم ،حينئذٍ ،الثﻼثة سبّحوا ِ
قائلين ،مباركٌ أنت يا إله آبائنا.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها المخلّص المحبّ البشر ،لقد د ﱠمعت على ميتٍ ،لكي توضح لك ّل الشعوب ،أنّك
مع كونك إلهاً ،ظهرت ﻷجلنا إنساناً ،وبكيت باختيارك ،فوضعت لنا رسوم المحبّة الخالصة.

المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها المخلّصّ ،
إن لعازر ذا اﻷربعة أيام ،ل ﱠما سمع صوتك أسفل ،نهض وسبّحك
هاتفا ً بسرور هكذا ،أنت ربّي وخالقي ،ولك أسجد وأسبّح ،يا من أنهضتني.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها المخلّصّ ،
إن لعازر هتف من أسفل قائﻼً ،ولئن كنت مقيﱠدا ً باﻻغﻼل ،لكن ﻻ
ألبث في جوف الجحيم البتة ،إن ناديتني فقط يا منقذي قائﻼً ،يا لعازر هل ﱠم خارجاً ،ﻷنّك أنت نوري وحياتي.
ّ
لك.إن الجحيم قال ،أرجوك يا لعازر قم واخرج من أقفالي سريعاً ،إنطلق إذاً ،ﻷنّه
المجد لك يا إلهنا المجد
ً
اﻷفضل لي أن أنوح على واح ٍد نُزع مني بمرارة ،من أن أندب جميع الذين جعت قبﻼ فابتلعتهم.
ّ
واقف خارجا ً يدعوك ،فاخرج ،لكي
لك.إن الجحيم قال ،لماذا تبطئ يا لعازر ،صديقك
المجد لك يا إلهنا المجد
ٌ
وأنا أجد راحةً ،ﻷنّي بعد أن أكلتك ،آل بي الغذاء إلى اﻹستفراغ.
ﱠ
لك.إن الجحيم صرخ بنحيب من أسفل قائﻼً ،يا لعازرِ ،ل َم ﻻ تنهض سريعاًِ ،لم ﻻ
المجد لك يا إلهنا المجد
تقوم وتعدو من ههنا عاجﻼً ،لئﻼﱠ المسيح ،بإنهاضه إياك ،يستأسر منّي كثيرين.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها المسيح السيد ،لقد حصلت عجيباً ،باجتراحك حينئ ٍذ آيات باهرة ،ﻷنّك منحت
وصو ﱠ
ت بصديقك لعازر ،فأقمته من اﻷموات ،بما أنّك اﻹله.
بكلمتك للعميان نوراً ،وفتحت آذان الص ّم،
ﱠ
المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس،لنسبّح تسبيحا ً ثالوثيّاً ،ممجدين أبا ً أزلياً ،وابناً ،وروحا ً مستقيماً ،جوهرا ً
س أنت أيها الثالوث.
قدوس
واحدا ً مو ﱠحداً ،له فلنسبّح بتثليث هاتفين:
قدوس قدو ٌ
ٌ
ٌ
سدت من
اﻵن وك ّل
أوان وإلى دهر الداهرين ،آمين .للسيدةنم ّجدك يا يسوع المسيح كأحد الثالوث ،ﻷنّك تج ّ
ٍ
كإنسان ،ولم تنتزح عن الطبيعة الوالدية ،ولئن اتّحدت بنا.
البتول بغير استحالةٍ ،واقتبلت الك ّل
ٍ
اﻷودية الثامنة
سبّحي يا سما َء السموات ،والماء الذي فوق السموات ،وباركوا الرب.
ﱠ
لك.إن خالق الك ّل وضابطهم ،قد وافى بغزارة مراحمه ،إلى بيتَ عنيا،
المجد لك يا إلهنا المجد
لينهض لعازر.
ط بالحواشي ،الفاق َد النسمة ،قد طفر مرتكضا ً
لك.إن ذا اﻷربعة أيام ،المنتنَ  ،المضبو َ
ّ
المجد لك يا إلهنا المجد
صو ﱠ
ت به يا رب.
بنسمته ،ل ﱠما ﱠ
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها المسيحّ ،
إن شعب اليهود ،ل ﱠما عاينوا الميت ناهضا ً بصوتك ،ذابوا منقهرين.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.يا أيها اليهود المظلمون نحو النور ،لماذا ﻻ تؤمنون بقيامة لعازر؟ ّ
إن هذا فع ُل
المسيح.

المجد لك يا إلهنا المجد لك.فلتطرب صهيون وتسبّح واهب الحياة ،الذي أقام لعازر من القبر بكلمة.

ﱠ
لك.إن أجناد السموات وأجناس البشر سبّحوك يا مخلّصي ،ﻷنّك أقمت لعازر.
المجد لك يا إلهنا المجد
المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس،أم ّجد اﻵب مع اﻵبن والروح ،وأهتف بتسابيح ﻻ تصمت ،أيها المثلّث
التقديس ،المجد لك.
أوان وإلى دهر الداهرين ،آمين .للسيدةلك أسجد وأبارك ،يا من ولدت من البتول ولم تنفصل عن
اﻵن وك ّل
ٍ
كرسي مجدك اﻷقدس.
اﻷودية التاسعة
ﱠ
إن إله إسرائيل صنع عزا بساعده ،وحطﱠ المقتدرين عن الكراسي ،ورفع المتواضعين ،التي بها افتقدنا
وقوم أرجلنا في طريق السﻼمة.
المشرق من العلو ،ﱠ
المجد لك يا إلهنا المجد لك.فلتسبّح معنا بيت عنيا للعجبّ ،
ﻷن فيها د ﱠمع الخالق حسب ناموس طبيعة البشرة،
وحول دموع مريم ومرثا وانتحابهما إلى فرح ،بإنهاضه الميت.
ل ﱠما أقام لعازر،
ﱠ
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها الكلمة ،لقد استدعيت لعازر من القبر ،محقّقا ً قيامتك ،وأقمته ،بما أنّك إلهٌ،
لكي تظهر للشعوب أنّك بالحقيقة إله وإنسان معاً ،وتنهض هيكل جسدك.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أيها المخلّص ،لقد زعزعت قديما ً اﻷمخال الحديدية ،وأرعبت الجحيم بصوتك،
وارتعد معه الموت أيضاً ،حالما أبصر لعازر ،أسيرهم ،متنفّسا ً مع الصوت وناهضاً.
المجد لك يا إلهنا المجد لك.إنذهل الجميع ل ّما شاهدوك يا مخلّص باكيا ً على لعازر الميت ،وقال اﻷشقياء،
صو ّ◌ ﱠ
ت به ،فنهض العادم النسمة ونجا من الفساد بأمرك
انظروا كيف يحبه .فللحين ّ
ّ
لك.إن اﻷبواب تزلزلت ،واﻷمخال انسحقت ،وقيود الميت انحلﱠت ،والجحيم من
المجد لك يا إلهنا المجد
صوت قوة المسيح تن ﱠهد بمرارة ،وصرخ ،ويلي ما هو ،ومن أين هذا الصوت ،الذي يحيي اﻷموات.
وطع الصوتّ ،
ﻷن صديقك خارجا ً يناديك ،هذا هو الذي أقام
المجد لك يا إلهنا المجد لك.أخرج من ههنا ِ
ﱠ
ّ
اﻷموات قديماً ،ﻷن إيليا واليشع اقاموا أمواتا ً إﻻ أن هذا الذي كان يتكلم ويفعل بهما.

قوتك التي ﻻ تقايس أيها الكلمة ،ﻷنّك بكلمتك ،أقمت الميت بعظام
المجد لك يا إلهنا المجد لك.نسبّح ّ
ّ
ومشاعر ،بما أنّك جابل الك ّل ،وأنهضته يا مخلص من الجحيم ،كما أنهضت ابن اﻷرملة ،الذي كان على
النعش.
المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس،أيها الثالوث الكلي قدسه ،اﻵب اﻹله الذي ﻻ بدء له ،واﻻبن الكلمة اﻹلهي
ّ
المعزي الصالح ،أيها النور الواحد المثلث اﻷشعة ،الجوهر
المساوي له في اﻷزلية ،وروح ﷲ القدّوس
المتساوي في الطبيعة ،اﻹله والرب الواحد ،ترآءف على العالم.
أوان وإلى دهر الداهرين ،آمين .للسيدةيا يسوع ،يا من صنعت الك ّل بحكمةٍ ،ولبستني بجملتي من
اﻵن وك ّل
ٍ
البتول ،ولم تزل بجملتك في أحضان اﻵب .فبما أنّك اﻹله ،أيها المسيح ،أرسل روح قدسك على رعيتك،
وظلّلها.
ّوس الذي ﻻ يموت ،ارحمنا) .ثﻼثاً(
ي ،ق د ٌ
ّوس ﷲ ،قد ٌ
قد ٌ
ّوس القو ّ
أوان وإلى دهر الداهرين ،آمين.أيها الثالوث القدّوس ارحمنا،
المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس ،اﻵن وك ّل
ٍ
ّ
واشف أمراضنا ،من أجل اسمك .يارب
يا رب اغفر خطايانا ،يا سيد تجاوز عن سيّئاتنا ،يا قدّوس اطلع
ِ
ارحم ،يارب ارحم ،يارب ارحم.
أوان وإلى دهر الداهرين ،آمين.أبانا الذي في السماوات،
المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس ،اﻵن وك ّل
ٍ
ليتقدّس اسمك ،ليأت ملكوتك ،لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على اﻷرض ،خبزنا الجوهري أعطنا
اليوم ،واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ،وﻻ تدخلنا في التجربة ،لكن ن ّجنا من الشرير.

كّ :
أوان وإلى دهر الداهرين.ق:
ﻷن لك الملك والقدرة والمجد ،أيها اﻵب واﻻبن والروح القدس ،اﻵن وك ّل
ٍ
آمين
قنداق لعازر الصدّيق )باللحن الثاني(
المسيح الذي هو الحق ،وفرح الك ّل ،والنور ،والحياة ،وقيامة العالم ،ظهر بصﻼحه للذين على اﻷرض،
وصار رسما ً للقيامة ،ومانحا ً للك ّل غفرانا ً إلهياً.
يا رب ارحم 40 ) .مرة (.
يا من في ك ّل وق ٍ
ت وفي ك ّل ساعة في السماء وعلى اﻷرض ،مسجو ٌد له ومم ّجد ،المسيح اﻹله الطويل اﻷناة،
الكثير الرحمة ،الجزيل التحنن ،الذي يحبّ الصدّيقين ويرحم الخطأة ،الداعي الك ّل إلى الخﻼص بموعد
الخيرات المنتظرة .أنت يا ربّ اقبل منّا في هذه الساعة طلباتنا وس ّهل حياتنا إلى العمل بوصاياك .قدّس
وشر ووجع ،أحطنا بمﻼئكتك القدّيسين
حزن
نق نياتنا ،ن ّجنا من ك ّل
ٍّ
أرواحنا ،ط ّهر أجسادناّ ،
ٍ
قـوم أفكـارنـاِ ّ ،

نصل إلى اﻻتّحاد باﻹيمان وإلى معرفة مجدك الذي ﻻ يدنى
حتّى إذا كنّا بمعسكرهم محفوظين ومرشَدينِ ،
منه ،فإنّك مباركٌ إلى اﻷبد آمين.يارب ارحم ،يارب ارحم ،يارب ارحم.المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس،
قياس من
اﻵن وك ّل
أوان وإلى دهر الداهرين ،آمين.يا من هي أكرم من الشاروبيم ،وأرفع مجدا ً بغير ٍ
ٍ
ّ
ً
ّ
السيرافيم ،التي بﻼ فسا ٍد ولدت كلمة ﷲ ،حقا إنّكٍ والدة اﻹله ،إيّاك نُعظم.
الرب بارك يا أب.
باسم ّ
ك :ليرأف ﷲ بنا ،ويباركنا ،وليضئ وجهه علينا ،ويرحمنا.ق :يا رب ارحم 12) .مرة( .أيتها الفائق قدسها
والدة اﻹله خلّصينا
أفشين إلى والدة اﻹله الفائقة القداسة
أيتها السيدة الطاهرة النقيّة العذراء ،عروس ﷲ العادمة العيب البريئة من اﻷدناس ،يا من بمولدك العجيب
اتّحد كلمة ﷲ بالبشر ،وطبيعتُنا المقصاة أقرنتها بالسماويين .يا رجاء من ليس لهم رجاء سواك وحدك ،يا
من هي معونة ٌ
للمحاربين ونصرة ٌ مستع ّدة ٌ للمسارعين إليها ،يا ملجأ ك ّل المسيحيين ،ﻻ ترذليني ،أنا الخاطئ
َ
المتدنس بقبيح اﻷفكار واﻷقوال واﻷفعال بكلّيتي ،الصائر بالعزم الخامل عبدا ً عاطﻼً وللذّات العمر خادماً.
ّ
ي
ي ،أنا عب َدك
لكن بما أنّك أ ﱞم لﻺله المحبّ البشر ،تحنﱠني
ّ
المفرط الخاطئ ،واقبلي من شفت ﱠ
بتعطف عل ﱠ
ﱠ
الدنستين ما أقدّمه إليك من اﻹبتهال .وبالدّالة الوالدية التي لك عند ابنك ،ربِّنا وسيدنا ،ابتهلي إليه ،لكي يفتح
وخيريته ،ويصفح عن هفواتي التي تفوق اﻷحصاء ،ويردﱠني ،معيدا ً إياي إلى
لي أجنحة محبﱠته وتحنّنه
ﱠ
الخير
التوبة ،ويجعلني لوصاياه حافظا ً وفاعﻼً مختبراً .وتع ّهديني دائماً ،أيتها الرحيمة الشفوقة ،الوادﱠة
َ
والصﻼح .أ ّما في هذا العمر الحاضر ،فبحرارة الشفاعة والمعونة ،امنعي عني طوارق المعاندين الرديئة،
وأرشديني إلى الخﻼص .وأ ّما في وقت خروج نفسي التعيسة ،فأحدقي بي بعنايتك ،وأقصي عنّي قتام منظر
الشياطين اﻷشرار .وأ ّما في يوم الدينونة الرهيب ،فن ّجيني من العقوبات المؤبدة ،واجعليني وارثا ً لشرف
ومجد ابنك وإلهنا المتعذّر وصفه ،الذي أفوز به بوساطتك ونصرتك أيتها القديسة والدة اﻹله سيدتي .بنعمة
وإكرام
ورأفة ابنك الوحيدّ ،ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ،ومحبته للبشر ،الذي ينبغي له ك ّل مج ٍد
ٍ
أوان ،وإلى دهر
وسجود ،مع أبيه الذي ﻻ ابتداء له ،وروحه الكلي قدسه ،الصالحِ والصانع الحياة اﻵن وك ﱠل
ٍ
الداهرين ،آمين.
أفشين إلى الرب يسوع المسيح
نفس وجسد .واحفظنا من قتام رقاد الخطيئة المدله ّم،
وأعطنا أيها السيد ،إذ نحن منطلقون إلى النوم ،راحة ٍ
بغش ٍ◌،
ومن ك ّل التذاذ شهوات الظﻼم الليلية .س ّكن جماح اﻷهواء ،أطفئ سهام الشرير المحماة الثأئرة علينا ٍ
ي الهيوﻻني .وامنحنا ،يا ﷲ ،عقﻼً ساهراً ،وفكرا ً طاهراً ،وقلبا ً
بّطل شغب أجسادنا وأرقد ك ﱠل معقولنا اﻷرض ّ
مستيقظاً ،ونوما ً خفيفا ً خاليا ً من ك ّل شبحٍ وخيا ٍل شيطاني ،وأنهضنا في وقت الصﻼة ،ثابتين في وصاياك،
ومالكين على الدوام في ذواتنا ذكر أحكامك .وهب لنا أقوال تماجيدك طول الليل ،لنسبّح ونبارك ونم ّجد
أوان وإلى دهر الداهرين،
اسمك الكلي اﻹكرام العظيم الجﻼل ،أيها اﻷب واﻻبن والروح القدس ،اﻵن وكل
ٍ
سلة إليه ،لكي
آمين.أيتها المجيدة المباركة والدة اﻹله الدائمة البتولية مريم ،قدّمي صﻼتنا إلى ابنك وإلهنا ،متو ّ
يخلّص بك نفوسنا.اﻵب رجائي ،واﻻبن ملجأي ،والروح القدس وقائي ،أيها الثالوث القدوس المجد لك.عليك
وضعت ك ﱠل رجائي يا والدة اﻹله ،فاحفظيني تحت ستر وقايتك.

ك :المجد لك أيها المسيح اﻹله ،يا رجاءنا المجد لك.
أوان وإلى دهر الداهرين ،آمين.يارب ارحم ،يارب ارحم،
ق :المجد لﻶب واﻻبن والروح القدس ،اﻵن وك ّل
ٍ
الرب بارك يا أب.
يارب ارحم .باسم ّ

ك :أيها المسيح إلهنا الحقيقي ،يا من قمت من بين اﻷموات وصعدت عنّا بمج ٍد إلى السماوات ،وجلست عن
يمين ﷲ اﻵب ﻷجل خﻼصنا ،بشفاعات أ ّمك القدّيسة الكليّة الطهارة والبريئة من ك ّل عيب ،وبطلبات
المشرفين الرسل الجديرين بك ّل مديح ،وآبائنا اﻷبرار المتو ّ
شحين با  ،والقدّيسين الصدّيقين يواكيم
القدّيسين
ّ
وحنة جدﱠي المسيح اﻹله ،وصديقك لعازر الرباعي اﻷيام الذي نحتفل بعيد إقامته من بين اﻷموات اليوم
وجميع القدّيسين ،ارحمنا وخلّصنا ،بما أنّك صال ٌح ومحبﱞ للبشر.
بصلوات آبائنا القدّيسين ،أيها الرب يسوع المسيح ،إلهنا ،ارحمنا وخلّصنا.

خ :آمين.

