Great Canon of St. Andrew
Pure Monday
الـقـــانـــون الـكـبـيـــر
للقـديـس إنـدراوس الـدمشقــي
أسقـف كـريـت 
يُرتل هذا القانون بخشوع مصحوباً بثلاث سجدات على كل قطعة وتقول في مطلع كل قطعة :
 إرحـمنـي يـا ألله ارحـمنـي 
الأودية الأولى باللحن السادس
الأرمس 
مُعينًا وساترًا صارَ لي للخلاص. هذا هو إلهي فأمجّدُه، إلهُ أبي فأرفعُهُ، لأنّه قد تمجّد. 
طـروبـاريـات 
أيها المسيح، مِن أينَ أبتدئُ أنوحُ على أفعالِ عُمري الشقي وأيَّ ابتداءٍ أضمرُه للمناحةِ الحاضرة؟ لكن بما أنّكَ مُتحنّن، هَبني صفحَ الزّلات. 
هلمَّ، أيتها النفسُ الشّقيةُ معَ بَشَرَتِكِ، اعترفي لبارئ الكل، وابتعدي، إذًا، عن بهيميتك الأولى، وقدِّمي لله معَ التوبةِ دموعًا. 
لقد غرتُ من آدمَ أولِ الجبلة، فعرفتُ ذاتي مُتعرِّيًا منَ الله ومنَ الـمُلكِ والنعيمِ الأبديّ بسببِ خطاياي . 
ويلي أيتها النّفسُ الشّقية! لماذا شابهتِ حوّاءَ الأولى؟ لأنّكِ نظرتِ نظَرًا رديئًا، وجُرِّحتِ بكُلومٍ مُرّة، ولمَستِ العود. وذُقتِ الطعامَ غيرَ الواجبِ بجسارة 
إنّ الفكرَ الأهوائيَّ الكائنَ في البَشَرَةِ حصلَ لي بَدَلاً من حوّاءَ الحسّيّةِ حوّاءَ عقليّةٍ مُرِيًا إيّايَ الملذّات، وذائقًا الأكلةَ المُرّةَ على الدّوام . 
أيّها المخلّص! إنّ آدمَ طُرِحَ بواجبٍ خارجَ عَدْنٍ، لأنّه ما حفِظَ وصيّةً منكَ واحدة، فماذا يحِلُّ بي أنا المتجاوِزَ أقوالَكَ المُحيٍيَةَ دائمًا؟ 
المجدُ للآبِ والابنِ والرّوحِ القدس
أيّها الثّالوثُ الفائقُ الجوهر، المسجودُ له في وحدانيّة، إرفَعْ عنّي غُلَّ الخطيئة الثقيل، وامنَحْني، بما أنَّكَ مُتحَنِّنٌ، عَبَراتِ خشوع . 
الآن وكلَّ أوانٍ وإلي دهرِ الدّاهرين، آمين!
يا والدةَ الإله رجاءَ وشفيعةَ الّذين يمدحونَكِ! إرفعي عنّي غُلَّ الخطيئةِ الثّقيل. وبما أنّكِ سيّدةٌ طاهِرة اقبليني تائبا. 
الأرمس 
مُعينًا وساترًا صارَ لي للخلاص. هذا هو إلهي فأمجّدُه، إلهُ أبي فأرفعُهُ، لأنّه قد تمجّد. 

الأوديـة الثّـانيـة 
الأرمـس 
إسمعي، يا سماءُ، فأتكلّمَ وأُسبِّحَ المسيحَ الذي قَدِمَ بالجسَدِ منَ البتول. 
طـروبـاريّـات 
إسمعي، يا سماءُ، فأتكلّمَ، وأَصْغي أيّتها الأرضُ لِصَوتٍ تائِبٍ إلى الله ومُسبِّحٍ إيّاه. 
إصغَ إليّ بناظرِكَ الرّحيم، يا إلهي ومُخلِّصي، واقْبَلْ اعترافي الحارَّ جِدّاً . 
لقد خطِئتُ أكثرَ من جميعِ النّاس. وحدي إليكَ خطِئت. لكن تَرَأَّفْ على صُنعتِكَ كإلهٍ، أيّها المخلّص. 
أيّها الرّبُّ المتحنِّن، لقد شملتْني مَهاوِلُ الأسواء، لكن امدد يدَكَ إليّ كما مددتَها لبطرس. 
أيّها المخَلّصُ الرّؤوف! إنّني أُقرِّبُ لكَ أنا أيضاً دموعَ الزّانية. فاصْفَحْ عنّي بمراحِمِك . 
لقد سوَّدتُ جمالَ نفسي بِلَذَّاتِ الأهواء، وصيَّرْتُ جميعَ عقلي تراباً بالكُلِّيَّة . 
لقد مزَّقتُ الآنَ حُلَّتي الأولى الّتي نسَجَها ليَ الخالقُ بِدءًا. ومن ثمَّ حصلتُ طريحاً عاريا. 
لقد تَسَرْبلتُ طَمْرًا مُمَزَّقًا الّذي نسَجَتْهُ ليَ الحيّةُ بمَشورَتِها. وها أنا خَجِلٌ خازٍ. 
لقد جَلَدَني على ظَهري رؤساءُ الأسواءِ كافةً، وأطالوا اثمَهم عليّ . 
لقد أَضعتُ بهائي المصنوعَ قديمًا من جمالِ الخُلقةِ الأولى، وها أنا الآنَ مُلقًى مُجرَّدًا خازيا. 
إنّني قد نظرتُ إلى جَمالِ الغرسَة، وانخَدعَ قلبي بها. ولذلكَ صِرتُ خازياً عُريانا 
لقد جَلَدَني على ظَهري رؤساءُ الأسواءِ كافةً، وأطالوا اثمَهم عليّ . 
المجدُ للآبِ والابنِ والرُّوحِ القدس
أيّها الثّالوثُ الّذي لا بِدءَ له، غيرُ المَخلوق، والوَحدانيّةُ غيرُ المُتجَزِّئَة، اقبَلْني تائِبا. وخَلِّصْني ، إذْ قد خَطِئْت. لأنّي أنا جَبْلَتُك، فلا تُعْرِضْ عنّي، بل ارثِ لي ، وأنقِذْني منْ نارِ الدّينونة . 
الآنَ وكُلَّ أوانٍ وإلى دهرِ الدّاهرينَ، آمين!
أيّتها السّيّدةُ الطّاهرةُ والدةُ الإله، يا رجاءَ المبادِرينَ نَحوكِ وميناءَ الحاصِلينَ في تَقاطُرِ الأمواج، إستعطِفي لي ابنَكِ الرّحيمِ الخالق، بطلباتِك. 
الأرمـس 
إسمعي، يا سماءُ، فأتكلّمَ وأُسبِّحَ المسيحَ الذي قَدِمَ بالجسَدِ منَ البتول. 

الأوديـة الثّـالثـة 
الأرمس 
أيّها المسيح! شدّدْ كنيستَكَ على صخرةِ وصاياكَ غيرِ المُتَزعزِعة.
طـروبـاريـات 
يا نفسُ، إنَّ الرّبَّ أمطرَ بِدءاً ناراً من لَدُن الرّبّ، وأحرقَ أرضَ السّدومييين
يا نفسُ! انجيِ إلى الجبلِ مثلَ لوطَ ذاك، وإلى سيغور اسبقي فاخلُصيِ . 
يا نفسُ! اهربي من الحريق، من سعيرِ سدوم، وفُرّي من إفسادِ اللهيبِ الإلهي . 
أيها المخلّص! لكَ أعترفُ: خطِئتُ إليكَ بما يفوقُ القياس. لكنْ أغضِ واتركْ لي كمتحنّن . 
أنتَ هو الرّاعي الصّالح، فاطلبْني أنا الخروف، ولا تُعرِضْ عنّي أنا إذا ما ضلَلت. 
أنتَ هو يسوعُ الحُلو، أنتَ هو جابلي، وبكَ يا مخلّصي أتبرَّر. 
أيها المخلّص! لكَ أعترفُ: خطِئتُ إليكَ بما يفوقُ القياس. لكنْ أغضِ واتركْ لي كمتحنّن . 
أيّها الإلهُ الثّالوثُ القدّوسُ ارحْمنا 
أيّها الثّالوثُ الأحد، خلِّصْنا منَ الضَّلالةِ والتَّجارِبِ والمِحَن. 
أيّتها الفائقُ قُدسُها والدةُ الإلهِ خلِّصينا 
افرحي أيّتها البطنُ القابِ 
الأوديـة الـرابعـة 
الارمـس
يا ربّ! سمِعَ النبُّي بقُدومِكَ وأنَّكَ مُزمِعٌ أن تُولَدَ من البتول، وتظهر للناس، فجَزِعَ هاتِفًا: إنِّي سمعتُ سَماعَكَ ففزعتُ. المجدُ لقُدْرتِكَ يا ربّ! 
طـروبـاريـات 
أيّها الديّانُ العادلُ المحبُّ البشر! لا تَغفِلْ عن أعمالِك، ولا تُعرِضْ عـن جبلتِك، وإنْ كنتُ قد خطِئتُ وحدي كإنسانٍ بما يَتجاوزُ كُلَّ إنسان. لكنْ بما أنَّكَ ربُّ الكلِّ، فلكَ السّلطانُ أن تَغفِرَ الخطايا. لُ الإله! افرحي يا سُدَّةَ الرَّبّ! افرحي يا أُمَّ حياتِنا! 
يا نفسُ! إنّ الانقضاءَ قد دنا، والرّحيلَ قد قَرُبَ، ولمَ تهتمّي ولمَ تستعدّيِ. العمرُ ينصرمُ، فانهضيِ. الديَّانُ قريبٌ على الأبواب. زمانُ الحياةِ يَجري كالمنامِ والزَّهر، فلماذا نضطربُ باطلا؟ 
يا نفسُ! انتبهيِ وتصَفَّحيِ أفعالَكِ الّتى صدرَتْ مِنكِ وأَحضِريها بإزاءِ ناظرَيْكِ وسُحّي قَطَراتِ عَبَراتِكِ، وقولِي أفكارَكِ وأفعالَكِ للمسيح بمجاهرةٍ، فتتزكَي. 
أيّها المخلِّص! لمَ يصِر في العالمِ خطيئةٌ ولا فعلٌ ولا رَداءَةٌ إلاَّ واجترَمْتُها أنا، بالعَقلِ والقولِ والعزمِ والموقِفِ والنّيّةِ والعمل، بما لمَ يفعلهُ آخرُ قطّ. 
من ههنا قد أُدِنتُ، من ههنا قد شُجِبتُ أنا الشقيَّ، من قِبَلِ ضميري الّذي لا يُوجَدُ أكثرَ عنفاً منهُ في العالم. فيـا أيّها الديّانُ والفادي والعالِمُ الكلّ، أشفِقْ عليَّ، ونجّني وخَلِّصْني أنا عبدَك. 
يا نفسُ إنّ السُّلَّمَ الّتى رآها قديمًا المُعظَّمُ في رؤساءِ الآباءِ هي رمزٌ عنِ الصّعودِ العَمليّ والارتقاءِ العلميّ. فإن شِئْتِ إذاً أن تسيري بالعملِ والعلمِ والثّاوريا فتجدَّدي. 
إنّ رئيسَ الآباءِ صبَرَ على حرِّ النّهارِ نَظَراً للحاجة، وتكبَّد قِرَّ اللّيل، متحايلاً كلَّ يومٍ، خادِماً بالرِّعاية، مجاهداً خادِماً ليتّخِذَ المرأَتَين. 
يا نفسُ ! اعلمي أنّ المرأَتَين هما العملُ والعلمُ بالثّاوريا. امَّا ليَّا فهي العملُ بما أنَّها كثيرةُ الاولاد، وأمَّا راحيلُ فإنَّها العلمُ بما أنَّها جزيلةُ التَّعب، لأن بغيرِ أتعابٍ لا يتقوَّمُ لا علمٌ ولا عمل. 
المجد للآبِ والابنِ والرّوحِ القدُس،
أتكلَّمُ في لاهوتكَ أنّكَ في الجوهرِ غيرُ مُنقسِم، وفي الأشخاصِ غيرُ ممتَزِج، وأنّ اللاهوتَ الأحدَ الثّالوثيَّ متساوٍ بالملك والعرش ، وأهتِفُ نحوَكَ بالتّهليلِ العظيمِ المسبَّحِ بهِ في العلاءِ بتثليث. 
الآنَ وكلَّ أوانٍ وإلى دهرِ الدّاهرين آمين !
ولدتِ وأنتِ عذراءُ ولبثتِ في الأمريْنِ معاً بتولاً بالطّبيعة، فالمولودُ جدَّدَ ناموسَ الطّبيعة، والحشا وَلَدَ بغيرِ نفاس، لأن حيثُ يشاءُ الإلهُ يُغلَبُ نِظامُ الطبيعة لأنَّهُ يفعلُ ما يشاء. 

الأودية الخامسة 
الارمس 
منَ اللّيلِ أَدّلجُ ضارِعًا، أيّها المحبُّ البشر! فأنِرني، وأرشِدْني إلى أوامرك، وعلّمني، يا مخلِّص، أن أصنعَ إِرادتَك. 
طـروبـاريـات
لقد أجزتُ عُمري دائماً في اللّيل، لأنّ ليلَ الخطيئةِ حصَلَ لي ظلامًا وضبابًا حالكًـا، لكن بما أنّكَ المخلِّص، أظهِرني للنّهارِ ابنًا. 
لقد ضاهَيتُ أنا الشقيَّ رؤوبين، فصنعتُ رأْياً متجاوزًا ومخالفًا للناموسِ ضِدَّ الإلهِ العليّ، ودنّستُ مَضجعي كما دنّسَ ذاك مضجعَ أبيه. 
أيّها المسيحُ الملك! لكَ اعترف: قد خطئتُ إليكَ ثَّم خطئتُ إذ بعتُ ثمرةَ الطّهارةِ والعفَّةِ كما فعلَ قديماً بيوسفَ إخوتُهُ. 
النّفسُ البارَّةُ باعَها إخوتُها، ودُفِعَ ذاكَ الحلو للعُبوديَّةِ رسمًا للرّب. فأنتِ، يا نفسُ، بُعتِ بجملتِكِ لشرورِك.
أيّتُها النّفسُ الشّقيّةُ المرذولة، ضارِعي يوسفَ الصدّيقَ ذا العقلِ العفيف، ولا تصيري فاجرةً بالوَثَباتِ البهيميّةِ متجاوزةً الشّريعةَ دائمًا. 
أيّها السّيّدُ والرّب! وإن كان يوسفُ قد سكنَ الجُبَّ وقتًا ما إلاَّ أنّهُ صارَ رَسمًا لدفنِكَ وانبعاثك. فأنا إذًا، أيَّ شيءٍ أُقدِّمُ لكَ نظيرَ ذلك ؟ 
المجدُ للآبِ والابنِ والرُّوحِ القدُس 
إيّاكَ نُمجِّد، أيّها الثّالوثُ الإلهُ الأحد: قدوسٌ قدوسٌ قدوسٌ أنتَ الآبُ والابنُ والرّوحُ القدُس، الجوهرُ البسيطُ الفردُ، المسجودُ لهُ سرمدا . 
الآنَ وكلَّ أوآنٍ وإلى دهرِ الدّاهِرين آمين!
أيّتُها الأمُّ البتولُ الّتى لا رَجُلَ لها. البِكر! منكِ لبِسَ عجنتي الإلهُ البارئ الدهورَ وأتحدَ بذاتهِ طبيعةَ البشر .

الاودية السادسة 
الأرمس 
صرختُ من كلِّ قلبي إلى الإلهِ الرؤوف، فاستجابَ لي من الجحيمِ السُّفلى، وأصعدَ من الفسادِ حياتي . 
طـروبـاريـات 
أيّها المخلِّص! لك أقرِّبُ بنقاوةٍ دموعَ عينّي والزّفَراتِ الّتى منَ العمقِ بهتافِ القلب: اللهمَّ ! خطئْتُ إليكَ فاغفِرْ لي . 
يا نفسُ ! قد جنحتِ عن ربِّكِ مثلَ داثان وابيروم، فلئَلاَّ تبتلعَكِ هاويةُ الارض، اصرخي من صميمِ القلب : ارثِ لي . 
يا نفسُ ! قد شابهتِ أفرامَ وصرتِ مثلَ عجلةٍ شاردة. فسَلِّمي عمرَكِ كالغزال من الشِّباكِ مجنحَّةً بالعملِ والعقلِ والثاوريا. 
يا نفسُ! إنَّ يدَ موسى ثبَّتَت لنا كيفَ يقتدرُ اللهُ أن يُبيِّضَ السِّيرةَ المنبرصةَ ويُطَهِّرَها، فلا تيأَسي من ذاتِكِ ولو انْبرصتِ .
المجدُ للآب والابن والرّوح القدُس
إنّ الآبَ والابنَ والرُّوحَ القدسَ الإلهىَّ يقول: إنني ثالوثٌ بسيطٌ غيرُ متجزّىءٍ، مُنْقَسمٌ في الأشخاص واحَدٌ متحدٌ في الطّبيعة . 
الآن وكل أوانٍ وإلى دهرِ الداهرين آمين.
يا والدةَ الإله! إنّ حشاكِ ولَدَ لنا إلهًا متصورًا مثلَنا . فبما أنَّهُ خالقُ الكُلِّ تضرَّعي إليه لنتزكى بشفاعتكِ . 
قنداق باللحن السادس 
يا نفسُ يا نفسُ! انهضي لماذا ترقُدين؟ فقد قَرُبَ الانقضاء، وأنتِ مزمعةٌ أن تنزعجي. فانْتبهي لكي يترأفَ عليكِ المسيحُ الإلهُ الحاضرُ في كلِّ مكان، والمالىءُ الكلّ. 

الاودية السابعة 
الارمس 
قد خطِئنا وأثمنا، وظلَمْنا أمامكَ، وما حفِظنا، ولا صنعْنا كما أمرتَنا، لكن لا تُسْلِمْنا حتّى الغاية، يا إلهَ آبائنا. 
طروباريات
قد خطئتُ وأذنبتُ وخالفتُ وصيتكَ، لأنّني تمادَيتُ في الخطـايا، وأضفت إلى قروحي كلومًـا. لكن، بما أنّكَ مُتحنِّنٌ، ارحمني، يا اله أبائنا. 
يا ديّاني! لك أعترفُ بخفايا قلبي. فانظرْ لمذلَّتي وشاهدْ حزني، واصغَ الآن لدينونتي. وبما أنّكَ مُتحنِّنٌ ارحمني ، يا إلهَ آبائِنا. 
يا نفسُ! إنّ شاولَ، لمَّا أضاعَ وقتًا ما حميرَ أبيهِ، وجدَ مملكةً ليُنادَى بهِ مَلكًا عليها خلواً مِن تَقَصُّد. لكن انظُري لئَلاَّ تُفضِّلي شهواتِكِ البهيميّةَ على مُلكِ المسيح من دونِ أن تشعري بذلك. 
يا نفسُ! إنّ داودَ أبا الإله، وإن كان خطئَ مضاعفًا إذ رُشقَ بسهمِ الفِسق، وطُعنَ بحربةِ جريرةِ الفتك، لكن أنتِ مريضةٌ بما هو أثقلُ الأفعال، بوَثَبات نيَّتِك . 
إنّ داودَ وقتًا ما أقرنَ بإثمهِ إثمًا. إذ مزجَ الزِّنا بالقتل، وللحينِ أوضحَ التّوبةَ مضاعفة. لكنْ أنتِ، يا نفسُ، صنعتِ شرّاً من ذلك، ولم تتوبي إلى الله . 
إنّ داودَ وقتًا ما انتصبَ كعمودٍ، وكتبَ تسبيحًا كفي صورةٍ، ليوبِّخَ بهِ العملَ الّذي عمِلهُ هاتفًـا: ارحمْني، لأنّي إليكَ وحدَكَ خطئتُ. أنتَ إلهُ الكلِّ فطَهِّرْني.
المجدُ للآبِ والابنِ والرّوحِ القدُس .
أيّها الثّالوثُ البسيطُ غيرُ المنقسم، الوحدانيّةُ القدُّوسةُ المتساويةُ الجوهر، الإلهُ الثّالوثُ المسبَّحُ كَنورٍ وأنوارٍ وقدوسٍ أحدٍ وثلاثة! فسبّحي يا نفسُ ، ومجّدي إلهَ الكلِّ الّذي هو حياةٌ وحيوات. 
الآنَ وكلَّ أوانٍ وإلى دهرِ الداهرين آمين
يا والدةَ الإله! نسبِّحُكِ، ونباركُكِ، ونسجدُ لكِ، لأنّكِ وَلدتِ أحدَ الثّالوثِ غيرَ المنقسم ابنًا وإلهًا، ففتحتِ لنا السّماويّاتِ نحن الأرضيين. 
الارمس 
قد خطِئنا وأثمنا، وظلَمْنا أمامكَ، وما حفِظنا، ولا صنعْنا كما أمرتَنا، لكن لا تُسْلِمْنا حتّى الغاية، يا إلهَ آبائنا. 

الاودية الثامنة 
الأرمس 
أيّتُها الخليقة، معَ كلِّ نسمةٍ، سبِّحوا وباركوا الّذي تمجّدُه أجنادُ السّموات، وترتعبُ منهُ الشاروبيم والسارافيم، وارفعوهُ إلى جميعِ الأدهار . 
طروباريات 
أيّها المخلّص! قد خطِئتُ فارحمني. أنهِضْ عقلي إلى الرِّجعة، واقبلني تائبًا وترأَّفْ عليَّ، صارخًا: إليكَ وحدَكَ خطِئتُ وأثِمتُ فارحمني وخلصني. 
إنّ إيليا الرّاكبَ على المركبةِ اعتلى فوقَ مركبةِ الفضائلِ وقتًا ما، فحصلَ متسامياً عنِ الأرضيّات. فتصوَّري إذًا، يا نفسُ، ارتقاءَهُ. 
إنّ جريَ الأردنّ، وقتًا ما، قد وقف ههنا وهنا من وِشاحِ إيليا بواسطةِ أليشع. فأنتِ، يا نفسُ، لم تساهمي في هذهِ النّعمةِ بسببِ شبَقِك. 
إنّ اليشعَ، لمَّا اقتبل وقتًـا ما وِشاحَ إيليا، أخذَ منَ الرّبِّ نعمةً مُضاعفة، فأنتِ يا نفسُ لم تساهمي في هذهِ النِّعمةِ بسببِ شبَقِك . 
يا نفسُ ! إنّ الصومانيّةَ وقتاً ما أضافتِ الصّدّيقَ بعزمٍ صالح. وأنتِ ما آويتِ غريبًا ولا عابرَ سبيل. فلذلكَ ستُطرَحيَن خارِجَ الخدرِ نائحة. 
أيّتُها النفسُ الشّقيّة! لقد ضارعتِ جيحزي بعزمِهِ الدّنسِ كلَّ حين. فاطرحي محبَّتَهُ للفضّةِ ولو في الشّيخوخة، واهربي من نارِ جَهنَّم بإقلاعِكِ عن شرورِك.
نُبارِكُ الآبَ والابنَ والرّوحَ القدُس
أيّهاالآبُ الازلّي والابنُ المساوى لهُ في عدم الابتداء، والرّوحُ المعزّي المستقيمُ الصالح، يا والدَ الإله الكلمة، يا كلمةَ الآبِ الأزلي، أيّها الرّوحُ الحيُّ الخالق، أيّها الثّالوثُ الأحدُ ارحمني ! . 
الآنّ وكلَّ أوانٍ وإلى دهرِ الدّاهِرين آمين .
أيّتُها الطّاهرة! إنّ بِرفيرةَ عمَّانوئيل العقليّةَ الّتى هي البَشَرةُ نُسجَتْ في أحشائِكِ باطناً كمِنْ صِبغةِ حُلّةٍ ملوكيّة. فلذلكَ، بما أنّكِ والدةُ الإله بالحقيقةِ نكرّمُكِ. 
الأرمس 
أيّتُها الخليقة، معَ كلِّ نسمةٍ، سبِّحوا وباركوا الّذي تمجّدُه أجنادُ السّموات، وترتعبُ منهُ الشاروبيم والسارافيم، وارفعوهُ إلى جميعِ الأدهار . 

الأودية التاسعة 
الارمس 
إنّ الوِلادةَ لا تُفسَّر، لأنّ الحبَلَ بغيِر زرعٍ ولا فساد، من أمٍّ غيرِ عارفـةٍ خِبرةَ رجل، لأنّ وِلادةَ الإلهِ قـد جدَّدتِ الطّبائع. فلذلك، بإيمانٍ مستقيم، تعظِّمُكِ كلُّ الأجيال، بما أنّكِ أمٌّ عروسُ الله. 
طروباريات 
إنّ العقلَ قد تجرَّح، والجسمَ قد ضني، والرّوحَ قد اعتلّ، والنّطقَ قد ضَعُف، والعمرَ قد أُميت، والنجازَ على الأبواب. فماذا تصنعينَ أيّتُها النفسُ الشّقيّةُ إذا ما جاءَ القاضي ليستفحصَ اموركِ ؟ 
يا نفسُ! قد أوردتُ لكِ من موسى، تكوينَ العالمِ ومنهُ كلُّ كتابٍ قانوني يؤَرِّخُ لكِ جميعَ المقسِطينَ والظّالمين. فلم تشابهي الأوّلينَ منهم، لكنكِ ضارعتِ الثانينَ إذ خطئتِ إلى الله. 
الناموسُ قد ضَغُفَ والإنجيلُ قد بطَل، وكلُّ كتابٍ قد أُهِمَل منكِ ، والأنبياءُ قد كلّوا، وكلُّ كلامٍ صِدّيق، وكلومُكِ قد تكاثرت، يا نفسُ، حيثُ لا يُوجَدُ طبيبٌ يَشفيكِ. 
يا نفسُ! قد أحضرتُ لكِ نموذجاتِ الكتابِ الجديدِ لتقودَكِ للتّخشُّع. فغاري، إذًا، من الصّدّيقين، واجنحي عنِ الخطأة، واستعطفي المسيحَ بالصّلواتِ والأصوامِ والطّهارةِ والوقار . 
المسيحُ تأنَّسَ وماثلني بالبَشَرة، وأكملَ كلَّ المختصَّاتِ بالطبيعةِ باختيارهِ خلوًا من خطيئة، مُظهِرًا لكِ يا نفسُ مثالَ وصورةَ تنازلهِ . 
المسيحُ تأنَّسَ ودعا اللّصوصَ والزَّواني إلى التّوبة. فتوبي يا نفسُ! لأن ها قد فتُحَ بابُ المُلك، وسيتقدَّمُ فيخطِفُهُ الفرّيسيونَ والعشارونَ والزُّناةُ إذا عادوا راجعين. 
المسيحُ خلّصَ المجوس، واستدعى الرُّعاةَ، وأوضحَ محفِلَ الأطفال شهداءَ، وشرَّفَ سمعانَ الشّيخَ والعجوزَ الأرملةَ، الّذينَ لم تغاري منهم يا نفسُ، لا في أفعالِهم ولا في سيرتِهم. لكن ، ويحٌ لكِ إذا حوكمتِ. 
إنّ الرّبَّ إذ صامَ في القفرِ أربعينَ يومًا جاعَ أخيرًا مُظهرًا بذلكَ الطّبعَ البشريّ. فلا تسترخي يا نفسُ، وإن غارَ عليكِ العدوّ، بل صادِميهِ بالصّلاةِ والصّومِ فيندفعَ عنكِ بالكلّيّة.
المجدُ للآبِ والابنِ والرّوحِ القدُس .
إيّاكَ أُسبِّحُ أيّها الثّالوثُ المتساوي الجوهر الواحدُ المثّلثُ الأقانيم ممجِّدينَ الآبَ ومعظِّمينَ الابنَ وساجدينَ للرّوحِ الّذي هو بالحقيقةِ واحدٌ بالطّبيعة، وإلهٌ وحياةٌ وحياءاتٌ ومُلكٌ لا يزول. 
الآن وكلَّ أوانٍ وإلى دهر الداهرين آمين.
يا والدةَ الإله الطّاهرة! احفظِي مدينتَكِ، لأنّها بكِ مالكةٌ بإيمان، وبكِ تتأيدُ وبكِ تظفرُ، وبكِ تدحضُ كلَّ محنةٍ وتَسبي المحاربينَ إيَّاها، وتصونُ الخاضعينَ لها. 
ثم الارمس ايضاً 
إنّ الوِلادةَ لا تُفسَّر، لأنّ الحبَلَ بغيِر زرعٍ ولا فساد، من أمٍّ غيرِ عارفـةٍ خِبرةَ رجل، لأنّ وِلادةَ الإلهِ قـد جدَّدتِ الطّبائع. فلذلك، بإيمانٍ مستقيم، تعظِّمُكِ كلُّ الأجيال، بما أنّكِ أمٌّ عروسُ الله.

