
Great Canon of St. Andrew 

Pure Tuesday 

 الـقـــانـــون الـكـبـيـــر

 للقـديـس إنـدراوس الـدمشقــي

 أسقـف كـريـت 

 يُرتل هذا القانون بخشوع مصحوباً بثالث سجدات على كل قطعة وتقول في مطلع كل قطعة :

  إرحـمنـي يـا أهلل ارحـمنـي

 األودية األولى باللحن السادس 

  األرمس

 ُمعينًا وساتًرا صاَر لي للخالص. هذا هو إلهي فأمّجدُه، إلهُ أبي فأرفعُهُ، ألنّه قد تمّجد. 

لقد أكمْلُت قتْلةَ قاييَن الجائَرةَ بعزمي، وِصرُت قاتالً بضميِر نفسي إذ أحيَيُت الجسد، وتجنّدُت عليها بأفعالي 

 الخبيثة. 

ْم لَك قط قرابين مقبولة، وال أفعاالً إلهيّةً الئقةً باهلل، وال ضحيّةً طاهرة، وال  يايسوع! إنّني لم أُشابه هابيل، ولم أُقدِّ

 سيرةً غيَر مذمومة . 

قايين. أيتها النّفُس الّشقية! إنّنا قدّْمنا لبارىِء الكّلِ أفعاالً دنسةً وضحيةً ممقوتةً معًا وسيرةً غيَر صالحٍة َكِمثِل 

 فلذلك قُضَي علينا أيضا . 

أيها الفاخوري! لقد جبْلتَني مَن الّطيِن حيوانًا ووضعَت فيَّ بََشرةً وِعظاًما ونََسَمةَ حياة. لكن، يا خالقي وُمنِقذي 

 وحاكمي، اقبْلني تائبًا. 

ها لي باِطناً األفكاُر القاتلةُ أيّها المخلّص! لَك أعترُف بخطاياي التي اجترْمتُها وبُِكلوِم نفسي وجسمي التي خَزنَتْ 

 بطريقٍة لُصوِصيّة . 

أيها الُمخلِّص ! وإْن كنُت قد خِطئُت، إالّ أنّي أعرُف أنَّك ُمِحبٌّ للبشر، ألنَّك تضُرُب بحنّوٍ وتترأف بحرارة. 

 تنظُرني باكيًا فتُباِدُر إليَّ كأٍب داعياً إياَي أنا الشاطر.

 القدسالمجُد لآلِب واالبِن والّروحِ 

أيّها الثّالوُث الفائُق الجوهر، المسجودُ له في وحدانيّة، إرفَْع عنّي ُغلَّ الخطيئة الثقيل، وامنَْحني، بما أنََّك ُمتَحنٌِّن، 

 َعبَراِت خشوع . 



 اآلن وكلَّ أواٍن وإلي دهِر الّداهرين، آمين!

 يا والدةَ اإلله رجاَء وشفيعةَ الّذين يمدحونَِك! إرفعي عنّي ُغلَّ الخطيئِة الثّقيل. وبما أنِّك سيّدةٌ طاِهرة اقبليني تائبا. 

  األرمس

 ُمعينًا وساتًرا صاَر لي للخالص. هذا هو إلهي فأمّجدُه، إلهُ أبي فأرفعُهُ، ألنّه قد تمّجد. 

 

 األوديـة الثّـانيـة 

  األرمـس

 إسمعي، يا سماُء، فأتكلَّم وأُسبَِّح المسيَح الذي قَِدَم بالجَسِد مَن البتول.

قُت اآلَن ُحلَّتي األولى الّتي نَسَجها لَي الخالُق بِدًءا. ومن ثمَّ حصلُت طريحاً عاريا.   لقد مزَّ

 . لقد توّشْحُت ِسرباَل الِخزيِ كورِق التّينِة توبيًخا ألهوائي ذات الّسلطِة الذّاتيّة

 لقد زيَّنُت ذاتي بثوٍب ُمبقَّعٍ وُمخضٍَّب بجريِ دِم الحياةِ األهوائِيَِّة والُمِحبَِّة اللّذَّةَ بقباحة . 

 لقد سقطُت تحت ِوقِر األهواِء والفساِد الهيولي. وِمن ثَمَّ يَضغُط عليَّ العدّو . 

لُت العيشةَ الهيوليّةَ الوادَّةَ القِ   نية، على َعدَِم الِقنية، فحصلُت اآلَن َموثوقاً بالفعِل الثّقيل. أيّها الُمخلِّص ! إنَّني فضَّ

عِ األشكال، فحَصلُت َمشجوباً ُمدانا .   لقد زيَّنُت صنَم البََشرةِ بِسرباِل األفكار، الُمتَنّوِ

 لقد اعتنَيُت بَجماِل الّزينِة الخارجيِّة فقط باهتماٍم، ُمهِمالً الّصورةَ الدّاخليّةَ. 

رهِم وقتًا ما لتجدَني . لقد َسوَّ   دُت ُحسَن الّصورةِ القديمِة باألهواء. فاطلُْبني، يا ُمخلِّص، كالدِّ

أهتُِف نحَوَك كالّزانية: قد َخِطئُت بمفردي. وحدي إليَك خطئت. فاقبْل دموعي أنا أيضاً كطيٍب يا ُمخلِّص! إنّني 

 ور. فاغِسْلني أنا أيًضا بالعَبَرات، يا ُمخلِّص. قد َزِلقُت ِمثَل داود بإباحة، وتَلطَّخُت بَحْمأَةِ الفُج

يَِّة آدَم كما خطئُت إليك .   أهتُِف إليَك كالعشَّار: اغفْر لي أيّها الُمخلُِّص اغفْر لي، ألنّه لم يَخطأْ إليَك أحدٌ من ذُّرِ

وحِ القدس  المجُد لآلِب واالبِن والرُّ

ئَة، اقبَْلني تائِبا. وَخلِّْصني ، إْذ قد َخِطئْت. أيّها الثّالوُث الّذي ال بِدَء له، غيُر الَمخل وق، والَوحدانيّةُ غيُر الُمتَجّزِ

 ألنّي أنا َجْبلَتُك، فال تُْعِرْض عنّي، بل ارِث لي ، وأنِقْذني مْن ناِر الدّينونة . 

 اآلَن وُكلَّ أواٍن وإلى دهِر الّداهريَن، آمين!



يا رجاَء المباِدريَن نَحوِك وميناَء الحاِصليَن في تَقاُطِر األمواج، إستعِطفي لي  أيّتها الّسيّدةُ الّطاهرةُ والدةُ اإلله،

 ابنَِك الّرحيِم الخالق، بطلباتِك. 

  األرمـس

 إسمعي، يا سماُء، فأتكلَّم وأُسبَِّح المسيَح الذي قَِدَم بالجَسِد مَن البتول. 

 

 األوديـة الثّـالثـة 

  أرمـس آخـر

 .  أيّها المسيح! ثبِّْت قلبي الُمتزعزع على صخرة وصاياك. ألنَك أنَت وحدََك قُدوٌس وربٌّ

  طـروبـاريـات

لقد امتلكتَُك ينبوًعا للحياة، يا مبيدَ الموت! فأهتُف نحَوَك من صميِم قلبي قبَل النِّهاية: قد خِطئُت فاغِفْر لي 

 وخلِّْصني. 

 فاغِفْر لي ألنَّهُ ال يُوَجدُ خاطىٌء مَن البشِر إالّ تجاوزتُه أنا بهفَواتي .  قد خِطئُت إليَك يا رّب، قد خطئُت،

 أيّها المخلِّص! إنَّني قد شابهُت الفاجريَن الذيَن كانوا في عهِد نوح، وَوِرثُت ما قُِضَي بِه عليِهم بطوفاِن الغرق.

اِرَب أباه، ولم تستُري َمخازي قري  بِِك راِجعةً إلى الوراء . يا نفُس! لقد شابهِت حاَم الضَّ

 يا نفُس ! اهربيِ مثل لوط من حريِق الخطيئة. فّري من سدوَم وعمورة. أهربيِ من لهيِب كّلِ شهوةٍ بهيمية . 

 ارحمني يـا رّب! إليَك أهتُِف: ارحمـني متى جئَت مـع مالئكتَِك لتوفَي كلَّ أحٍد استحقاَق أعماِله. 

وحِ   القُدس المجُد لآلِب واالبِن والرُّ

أيّها األحدُ البسيُط غيُر المخلوق، الّطبيعةُ الّتى ال بَدء لها، المسبَّحةُ في ثالثِة أقانيم! خلِّْصنا نحن الّساِجديَن 

تِك.   بإيماٍن لِعزَّ

 اآلَن وكلَّ أواٍن وإلى دهِر الدَّاهرين آمين

ودَ من اآلِب بال زمان، ولبِثِت بتوالً وُمرِضعة، يا والدةَ اإلله! يا من ولدِت في زمٍن ِخلواً من َرجٍل، االبَن المول

 فيا له من َعَجٍب مستغَرب! 

  أرمـس آخـر

 .  أيّها المسيح! ثبِّْت قلبي الُمتزعزع على صخرة وصاياك. ألنَك أنَت وحدََك قُدوٌس وربٌّ



 األوديـة الـرابعـة 

 االرمـس

يا رّب! سِمَع النبُّي بقُدوِمَك وأنََّك ُمزِمٌع أن تُولَدَ من البتول، وتظهر للناس، فَجِزَع هاتِفًا: إنِّي سمعُت َسماَعَك 

 ففزعُت. المجدُ لقُْدرتَِك يا رّب! 

 الى يا نفُس! اسهري وأَرضي هللاَ مثَل العظيِم في رؤساِء االباِء، لتمتلكي عمالً مع علٍم وتصيري عقالً ناظراً 

 هللا. وتَبلُغي بالثّاوريا الى الّسحابِة الّتى ال يُْدَخُل إِليها، وتصيري تاجًرا خطيًرا. 

يّةً للّصعوِد العملي واِضعً  ا يا نفُس! إنَّ العظيَم في رؤساِء اآلباِء ولَدَ رؤساَء اآلباِء االثنَي عشر فثبََّت لِك ُسلًَّما ِسّرِ

 راٍق، والمساِلَك كَمصاعد. بحكمٍة كلّيٍَّة األوالدَ ِمثَل مَ 

يا نفُس، لقد ُغرِت مْن عيسو الممقوِت، فبعِت بُكوريّةَ الجماِل األول ِمن ضابِط ِعقبِِك، وسقّطِت ِمَن البََركِة 

 األبوية، وُعرقِلِت يا شقيّةُ، من جهتين: المعرفة والعمل. فلذلَك اآلن توبي. 

َي عيسو دُعَي آدوم ألجِل افراِط ممارستِِه الّشب ق، ألنَّهُ كان مضروبًا دوًما بسخونِة الِفسق، ُمتدَنِّساً باللذَّات. فُسّمِ

 آدوم الّذي تأويلُهُ حرارةُ النّفِس الُمِحبَِّة الخطيئة . 

يا نفُس! قد سمعِت بأنَّ أيوَب تَزكَّى جالساً على الَمزبلة، فلَْم تَغاري من رجولته، وال ملَْكِت ثَباَت نيّتِه، لكنِّك 

بتِه. حصلتِ    عادمةَ الثّباِت في كل ما عَرفتِِه وعِلْمتِِه وجرَّ

ًحا على الَمزبلة، والعظيَم الشهيَر بَكثرةِ األواِلد حصَل  إّن الّذي كان بِدًءا على الكرسي صاَر اآلَن عاريًا ُمقرَّ

 بغتةً عاِدَم المنِزِل وفاقِدَ األوالد، إذ احتسَب الَمزبلةَ بالًطا والقُروَح لْؤلؤا. 

 المجد لآلِب واالبِن والّروحِ القُدس،

أتكلَُّم في الهوتَك أنَّك في الجوهِر غيُر ُمنقِسم، وفي األشخاِص غيُر ممتَِزج، وأّن الالهوَت األحدَ الثّالوثيَّ متساٍو 

 بالملك والعرش ، وأهتُِف نحَوَك بالتّهليِل العظيِم المسبَّحِ بِه في العالِء بتثليث. 

  وإلى دهِر الّداهرين آمين !اآلَن وكلَّ أوانٍ 

ولدِت وأنِت عذراُء ولبثِت في األمرْيِن معاً بتوالً بالّطبيعة، فالمولودُ جدَّدَ ناموَس الّطبيعة، والحشا َولَدَ بغيِر 

 نفاس، ألن حيُث يشاُء اإللهُ يُغلَُب نِظاُم الطبيعة ألنَّهُ يفعُل ما يشاء. 

 االرمـس

َك وأنََّك ُمزِمٌع أن تُولَدَ من البتول، وتظهر للناس، فَجِزَع هاتِفًا: إنِّي سمعُت َسماَعَك يا رّب! سِمَع النبُّي بقُدومِ 

 ففزعُت. المجدُ لقُْدرتَِك يا رّب! 

 



 األودية الخامسة 

  االرمس

ن أصنَع مَن اللّيِل أَدّلُج ضاِرًعا، أيّها المحبُّ البشر! فأنِرني، وأرِشْدني إلى أوامرك، وعلّمني، يا مخلِّص، أ

 إِرادتَك. 

ًجا قديًما في مياه النّهِر وامواِجِه َكفي سريِرِه هاربًا ِمن مكيدةِ  يا نفُس! قد سمعِت بسفَِط موسى أنّهُ كاَن ُمتمّوِ

ة .   الّرأْيِ الفرعوني الُمرَّ

بَل البلوغِ أي عمِل الِعفَّة، فأنِت أيّتُها النفُس الّشقيَّة! إذ قد سمعِت وقتًا ما أّن القَوابَِل كنَّ يَقتلَن كلَّ طفٍل ذكٍر ق

 ارَضعيِ اِلحكمةَ ِمثَل موسى العظيم . 

إّن موسى المعّظَم قطَن البراري. فهلّم ، يا نفُس ، وشابِهي سيرتَهُ لتحصلي على ُمعايَنِة ُظهوِر اإللِه في 

ـدِت العمق، رسًما للّصليِب اإللهى ، لكي تستطيعي  العَوسجة.يا نفُس! ماثلي عصا موسى الّتى فلَقْت البحر، وجمَّ

لي العَظائم .   بِه أنِت أيضاً أن تُكّمِ

! هروُن قدَّم هللِ ناًرا بال عيٍب وال غّش. لكن حفني وفنحاَس قدَّما ِمثلَِك هللِ سيرةً غريبةً دنسة .أيّها الّسيّد! يا نفسُ 

قُت نفسي وجسمي وعقلي كما غرَق فرعوُن المرُّ بواسطِة يانيس ويامبريس ،  إنَّني قد حصلُت ثقيَل العزم، وغرَّ

 لكن اْعُضدني . 

وحِ القُدسالمجُد لآلِب واالبِن وا   لرُّ

د، أيّها الثّالوُث اإللهُ األحد: قدوٌس قدوٌس قدوٌس أنَت اآلُب واالبُن والّروُح القدُس، الجوهُر البسيُط  إيّاَك نُمّجِ

 الفردُ، المسجودُ لهُ سرمدا . 

 اآلَن وكلَّ أوآٍن وإلى دهِر الّداِهرين آمين!

ر! منِك لبَِس عجنتي اإللهُ البارئ الدهوَر وأتحدَ بذاتِه طبيعةَ البشر .أيّتُها األمُّ البتوُل الّتى ال َرُجَل لها. البِك  

  االرمس

مَن اللّيِل أَدّلُج ضاِرًعا، أيّها المحبُّ البشر! فأنِرني، وأرِشْدني إلى أوامرك، وعلّمني، يا مخلِّص، أن أصنَع 

 إِرادتَك. 

 االودية السادسة 

 األرمس 

 لرؤوف، فاستجاَب لي من الجحيِم السُّفلى، وأصعدَ من الفساِد حياتي . صرخُت من كّلِ قلبي إلى اإللِه ا



أيّها المخلِّص! إنَّ أمواَج زالّتي قد تراكمْت علّي وغمَرتْني بغتةً كما جرى في البحِر األحمِر للمصريين ونُخبِة 

اِدِهم.   قُوَّ

ألنَِّك بعدِم تمييٍز فّضلِت نهَم األهواِء المحبَّ اللذَّةَ  يا نفُس! قد حَويِت العزَم العديَم الشُّكِر كمثِل اسرائيَل قديماً.

 على المّنِ اإللهى.

راِت الكنعانية على ينبوعِ الّصخرةِ الّتى منها نهُر الحكمِة ككأٍْس يَسُكُب مجاري  لِت آباَر التّصوُّ يا نفُس! لقد فضَّ

 التّكلُِّم في الالهوت . 

ضرَب الّصخرةَ بالعصا سبَق فصّوَر راسًما بذلَك جنبََك المحيي الّذي أيّها المخلِّص! إّن موسى خادَمَك ُمذ 

 نغتِرُف منهُ كافةً مشروَب الحياة . 

ا هي كمثِل يشوَع بِن نون، واْقُطني فيها بموِجِب الشَّريعِة الحسنة.  ي أرَض الميراِث ايمَّ  يا نفُس! فتِّشي وُجّسِ

 المجُد لآلب واالبن والّروح القُدس

وَح القدَس اإللهىَّ يقول: إنني ثالوٌث بسيٌط غيُر متجّزىٍء، ُمْنقَسٌم في األشخاص واَحدٌ متحدٌ  إّن اآلبَ  واالبَن والرُّ

 في الّطبيعة . 

 اآلن وكل أواٍن وإلى دهِر الداهرين آمين.

عي  إليه لنتزكى بشفاعتِك .  يا والدةَ اإلله! إّن حشاِك ولَدَ لنا إلًها متصوًرا مثلَنا . فبما أنَّهُ خالُق الُكّلِ تضرَّ

 قنداق باللحن السادس 

يا نفُس يا نفُس! انهضي لماذا ترقُدين؟ فقد قَُرَب االنقضاء، وأنِت مزمعةٌ أن تنزعجي. فاْنتبهي لكي يترأَف عليِك 

 المسيُح اإللهُ الحاضُر في كّلِ مكان، والمالىُء الكّل. 

 

  االودية السابعة

  االرمس

 قد خِطئنا وأثمنا، وظلَْمنا أمامَك، وما حِفظنا، وال صنْعنا كما أمرتَنا، لكن ال تُْسِلْمنا حتّى الغاية، يا إلهَ آبائنا. 

ا سقَط، حّل بِه ُسخُط هللا. فاهربي يا  لّما كاَن التّابوُت يُسيَُّر على محمِله. وإذ تهّجَم زاُن ذاَك ولَمس العجَل فقط، لمَّ

 ، ووقِّري اإللهياِت جيداً . نفُس من تجاسِره

يا نفُس! قد سمعِت كيف انتصب أبيشالوم ضدّ الّطبيعة. وقد عرفِت أعمالَهُ الدّنسةَ الّتى أهاَن بها مضجَع داودَ 

 أبيِه. إِالَّ أنِّك ضارعِت َوثَباتِِه األهوائيّةَ المحبّةَ اللذَّات. 



رتِِك، ألنِّك َوجدِت العدوَّ أشيطوفاَل آخر، فدخلِت في آرائِه. لكنَّ يا نفُس! لقد أخضعِت رتبتَِك غيَر المستعبَدة، لبَشَ 

 المسيَح شتَّتَها لتَخلُصي أنِت أكيدًا. 

ا قدّاَم هللا ابتعدَ منهُ، الّذي قد شابهتِِه يا نفُس  ا صنَع وقتًا ما شرًّ إّن سليماَن ذاك العجيَب المملوَء نعمةً وحكمةً، لمَّ

 .  بسيرتِِك المنبوذةِ جدًّا

ا اجتُذَب بلذَّاِت أهوائِِه تدنَّس. ويلي! إّن عاشَق الحكمِة صاَر هائًما بالنّساِء الّزواني مغتربًا عِن هللا،  سليمان، لمَّ

 الّذي ماثلتِِه يا نفُس، بعقِلِك، باللّذاِت القبيحة. 

دُ الّرديُء العاصي. لكِن اهربي من يا نفُس! لقد ُغرِت من َرحبعاَم الّذي خالَف الّرأَي األبويَّ ومعهُ يربعاُم العب

 ُمضارعتِهما، واهتفي إلى هللا: خطئُت فترأَْف علّي. 

 . المجُد لآلِب واالبِن والّروحِ القُدس

أيّها الثّالوُث البسيُط غيُر المنقسم، الوحدانيّةُ القدُّوسةُ المتساويةُ الجوهر، اإللهُ الثّالوُث المسبَُّح َكنوٍر وأنواٍر 

  وثالثة! فسبّحي يا نفُس ، ومّجدي إلهَ الكّلِ الّذي هو حياةٌ وحيوات. وقدوٍس أحدٍ 

 اآلَن وكلَّ أواٍن وإلى دهِر الداهرين آمين

يا والدةَ اإلله! نسبُِّحِك، ونبارُكِك، ونسجدُ لِك، ألنِّك َولدِت أحدَ الثّالوِث غيَر المنقسم ابنًا وإلًها، ففتحِت لنا 

  الّسماويّاِت نحن األرضيين.

  االرمس

 قد خِطئنا وأثمنا، وظلَْمنا أمامَك، وما حِفظنا، وال صنْعنا كما أمرتَنا، لكن ال تُْسِلْمنا حتّى الغاية، يا إلهَ آبائنا. 

  األرمس

أيّتُها الخليقة، مَع كّلِ نسمٍة، سبِّحوا وباركوا الّذي تمّجدُه أجنادُ الّسموات، وترتعُب منهُ الشاروبيم والسارافيم، 

 عوهُ إلى جميعِ األدهار . وارف

يا نفُس! إنَِّك غرِت من عوزيّا، فحَويِت بََرَصهُ فيِك مضاعفًا، ألنَِّك تفتكريَن أفكاًرا غيَر الئقة، وتصنعيَن المآثم، 

 فغادري ما أنِت فيِه، وبادري نحَو التّوبة . 

يا نفُس! قد سمعِت بأهِل نينوى أنّهم تابوا إلى هللاِ بالُمسوحِ والّرماِد فلم تشابهيِهم، بل ظهرِت أشدَّ غباوةً من كّلِ 

 الّذيَن خطئوا قبَل النّاموِس وبعدَ الناموس. 

تمساً الدّموع. يا نفُس! قد سمعِت أّن إرميا، إْذ كاَن في ُجّبِ الحمأةِ كاَن يهتُِف نائًحا على مدينِة صهيوَن مل

 فشابهي سيرتَهُ النحيبيّةَ فتخلُصي. 

ا سبَق فعَرَف ِرجعةَ أهِل نينوى هرَب إلى ترسيس، ألنّهُ إذ كاَن نبيًّا عرَف تحنُّناِت هللا. فغاري منهُ  إّن يوناَن لمَّ

ة.   إذًا يا نفُس، لئاَل تُكذّبي النبوَّ



باع إذ كاَن في الُجّبِ، وقد عرفِت الفتياَن الذين كانوا ُصْحبةَ عازاريا  يا نفُس! قد َسِمعِت كيف دانياُل سدَّ أفواهَ الّسِ

 كيف أطفأوا باإليماِن سعيَر األتوِن المضطرِم جدًّا. 

يَن المحبوبة من هللا، وفُّري يا نفُس! ها قد أحضرُت لِك جميع أخباِر العهِد العتيِق نموذًجا. فماثلي أعماَل الّصدّيق

 هرباً من خطايا األشراِر أيضاً . 

 نُباِرُك اآلَب واالبَن والّروَح القُدس

أيّهااآلُب االزلّي واالبُن المساوى لهُ في عدم االبتداء، والّروُح المعّزي المستقيُم الصالح، يا والدَ اإلله الكلمة، يا 

  الخالق، أيّها الثّالوُث األحدُ ارحمني ! . كلمةَ اآلِب األزلي، أيّها الّروُح الحيُّ 

 . اآلّن وكلَّ أواٍن وإلى دهِر الّداِهرين آمين

انوئيل العقليّةَ الّتى هي البََشرةُ نُسَجْت في أحشائِِك باطناً كِمْن ِصبغِة ُحلٍّة ملوكيّة . أيّتُها الّطاهرة! إّن بِرفيرةَ عمَّ

 .قِة نكّرُمكِ فلذلَك، بما أنِّك والدةُ اإلله بالحقي

  األرمس

أيّتُها الخليقة، مَع كّلِ نسمٍة، سبِّحوا وباركوا الّذي تمّجدُه أجنادُ الّسموات، وترتعُب منهُ الشاروبيم والسارافيم، 

 وارفعوهُ إلى جميعِ األدهار . 

 

 األودية التاسعة 

  االرمس

أّمٍ غيِر عارفـٍة ِخبرةَ رجل، ألّن ِوالدةَ اإللِه قـد جدَّدِت إّن الِوالدةَ ال تُفسَّر، ألّن الحبََل بغيِر زرعٍ وال فساد، من 

ُمِك كلُّ األجيال، بما أنِّك أمٌّ عروُس هللا.  الّطبائع. فلذلك، بإيماٍن مستقيم، تعّظِ

َب المسيَح إذ أراهُ الحجارةَ لتصيَر خبًزا، وأصعدَهُ إلى الجبِل ُمريًا إياهُ ممالَك العالِم ك اَل جرَّ لِّها في رشقِة إّن المحَّ

 نظر: فارعبي، يا نفُس، من هذِه المكيدة، وانتبهي كلَّ ساعٍة ضارعةً إلى هللا.

إّن ِمصباَح المسيح، اليمامةَ الُمِحبَّةَ القفر، الّصوَت الهاتف، صرخ منادياً بالتّوبة. وهيرودس مَع هيروديا تعدَّيا 

 ثمة، بل اعتنقي التوبة. الّشريعة. فاحذري يا نفُس أاَلَّ تُقتَنصي بِشباِك األ

إّن سابَق النّعمِة قطَن البريّة. وأهُل اليهوديِة بأسرهم والسامرة لّما سمعوا بادروا بنشاط، واعترفوا بخطاياهم، 

 واصطبغوا، الّذين لم تشابهيهم يا نفُس اصالً. 

ٌم وَمضَجعَهُ بال دنس، ألّن المسيَح قد سبَق فبارَك كليهما إ َل الماَء خمًرا في إّن الّزواَج ُمكرَّ ذ أكَل بالبََشرةِ وحوَّ

ا حمَل سريره. وأنهَض الّشابَّ  عرِس قانا. وأوضَح أّوَل آيٍة لكيما تنتقلي أيّتها النفس. المسيُح شدّدَ المخلََّع لمَّ

َر لِك، يا نفُس، العبا ا ظهَر للّسامريِّة سبَق فصوَّ  دةَ بالّروح. المائَت ابَن األرملِة، وغالَم رئيِس المائة، ولمَّ



أيّتُها النّفُس الّشقيّة، إّن الّربَّ شفي نازفةَ الدِّم بلمِس ثوبه، وطّهَر البرص، وأناَر العميان، وأقاَم العُرج، وأبرأ 

مَّ والُخرَس والمنحنيةَ إلى األرِض لتَخلُصي أنِت.   بكلمتِِه الصُّ

 المجدُ لآلِب واالبِن والّروحِ القدُس .

ميَن االبَن وساجديَن للّروحِ  ديَن اآلَب ومعّظِ إيّاَك أُسبُِّح أيّها الثّالوُث المتساوي الجوهر الواحدُ المثّلُث األقانيم ممّجِ

 الّذي هو بالحقيقِة واحدٌ بالّطبيعة، وإلهٌ وحياةٌ وحياءاٌت وُملٌك ال يزول. 

 اآلن وكلَّ أواٍن وإلى دهر الداهرين آمين.

الّطاهرة! احفِظي مدينتَِك، ألنّها بِك مالكةٌ بإيمان، وبِك تتأيدُ وبِك تظفُر، وبِك تدحُض كلَّ محنٍة  يا والدةَ اإلله

 وتَسبي المحاربيَن إيَّاها، وتصوُن الخاضعيَن لها. 

 ً   ثم االرمس ايضا

جل، ألّن ِوالدةَ اإللِه قـد جدَّدِت إّن الِوالدةَ ال تُفسَّر، ألّن الحبََل بغيِر زرعٍ وال فساد، من أّمٍ غيِر عارفـٍة ِخبرةَ ر

ُمِك كلُّ األجيال، بما أنِّك أمٌّ عروُس هللا.  الّطبائع. فلذلك، بإيماٍن مستقيم، تعّظِ


