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 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

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

  إرحـمنـي يـا أهلل ارحـمنـي

افَِع خطايا الجميع، إرفَْع عنّي ُغلَّ الخطيئِة الثّقيل، وامنَْحني دموَع التَّخشُّع، بما أنََّك ُمتَعَطِّ   ف. يا َحَمَل هللاِ الرَّ

! إرفَْع عنّي ُغلَّ الخطيئِة الثّقيل، واْقبَْلني تائبًا، بما أنََّك إلهٌ يا يسوع! إنّني أَُخرُّ ساِجدًا. َخِطئُت فاغفر لي

ف .   ُمتَعّطِ

الوقُت وقُت توبة. إليَك أتقدُّم يا صانِعي. فارفَْع عنّي ُغلَّ الخطيئِة الثّقيل، وَهبني دُموَع التَّخشُّعِ بما أنََّك 

ف.   ُمتعَّطِ

راً: يا واهَب الّرحمِة، لقد بدّدُت قِنيةَ نفسي بالخطيئة. وها أنا  ُمقفٌَر مْن فضائِل ُحسِن الِعبادة. لكنّني أهتُِف ُمتَضّوِ

 باِدْر إلّي ُمتَحنِّنا. يا يسوع ! إليَك أُخرُّ ساِجدًا. خِطئُت، فاغِفْر لي . 

 أيّتها الباّرة تشفَّعي فينا

َوثَباِت اللذاِت الّشِرسة، وبُكّلِ الورعِ َصنَْعِت لقد بادرِت نحَو المسيحِ خاِضعَةً لنواميِسِه اإللهيّة. وغادرِت كلَّ 

 جميَع الفضائِل َكواحدة .

 المجُد لآلِب واالبِن والّروحِ القدس

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

 ُمتَحنٌِّن، َعبَراِت خشوع . 

 ن وكلَّ أواٍن وإلي دهِر الّداهرين، آمين!اآل

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

 تائبا. 

 األوديـة الثّـانيـة 

 أرمس 

ماَء ِمَن الصَّخرةِ قديًما لشعبي في القفر ، بيميني أنظروا انظروا: إنّي أنا هو هللا، الُممِطُر المنَّ والُمنبُِع ال

تي.   وحدَها وقوَّ
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  طروباريات

أنظروا انظروا: إنّي أنا هو هللا، هكذا يهتُِف الّرّب. فاسمعي يا نفُس، وبايني الخطيئةَ األولى، وخافيه كقاٍض، 

 وكديّاٍن وإله . 

إنَّ المَخ انتحَب قائالً: إنّني قتلُت رجالً لجرحي وشابّاً لشدخي. وأنِت، يا نفُس، ما تَرَعبيَن، إْذ قد تدنّسِت 

خةً الجسدَ والعقل.   ُموّسِ

يا نفُس! لقد تفلسفِت في أن تبني بُرًجا، وتُشيِّدي ِحصنًا بشَهواتِك، إال أّن الخالَق شتّت آراَءِك، وحّطَم تحايالتِك 

 لحضيض. إلى ا

ويَحِك أيّتها النّفُس الكثيرةُ الخطايا! َمن شابهِت سوى قايَن القديم والمَخ ذاك، إذ أمّتِ راجمةً جسَمِك باألفعال 

 القبيحة ، وقتلِت عقلَِك بالوثَبَات البهيميَّة . 

أضَرْمِت نـاَر َجهنّم الّتي أنِت إّن الّربَّ أمطر مْن لدن الّرّبِ وقتًا ما ناًرا وأحرَق إثَم الّسدومييَن الهائِج، وأنِت 

 َعتيدةٌ أن تَحترقي فيها بمرارة. 

حُت وتهّشمُت، ها نِباُل العدّو الّتي قد َوَسَمْت نفسي وجسمي. ها الِجراحاُت والقُروُح والعاهاُت تُعِلن  لقد ُجّرِ

 بِصوٍت عظيٍم كلوم أهوائي االختياريّة. 

  أيّتها الباّرةُ تَشفَّعي فينا

ِة الشُّرور، بَسّطِت ِذراَعيِك نحَو اإلله الّرؤوف، لذلَك َمدَّ نحوِك يدَ َمعونٍة يا مريم!  لّما كنِت غارقةً في لُجَّ

 بمحبّتِه للبشِر كما مدّها لبطرس، مؤثِراً توبتَِك بالُكلّية. 

وحِ القدس  المجُد لآلِب واالبِن والرُّ

ئَة، اقبَْلني تائِبا. وَخلِّْصني ، إْذ قد َخِطئْت. أيّها الثّالوُث الّذي ال بِدَء له، غيُر الَمخلوق، وا لَوحدانيّةُ غيُر الُمتَجّزِ

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

 اآلَن وُكلَّ أواٍن وإلى دهِر الّداهريَن، آمين!

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

 ابنَِك الّرحيِم الخالق، بطلباتِك. 

   األوديـة الثّـالثـة                                                        

 

  أرمـس آخـر

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

 يا نفُس! قد شابهِت هاجَر المصريّةَ قديماً، إذ قد تعبَّْدِت بالعْزِم وولدِت إسمعيل الجديدَ أي العُتّو. 

 يا نفُس! قد عرفِت سلَّم يعقوَب الباِدئةَ ِمَن األرِض إلى السماء. فِلَم ال تمتلكين ُحسَن العبادةِ أساًسا وطيدا ؟ 

 ضارعيِ كاهَن هللاِ والَملَك الُمنفرد، تمثاَل وشبهَ سيرةِ المسيحِ في العالِم بيَن الناس.  يا نفُس!

 يا نفُس! ال تصيري عامودَ ملحٍ بالتِفاتِِك إلى الوراء. فليُرِهْبِك نموذُج السادوميين. فاخلُصيِ إلى أعلى سيغور. 

 أيُّها الّسيّد ! ال ترفْض ِطلبَةَ الّذيَن يُسبِّحونََك، بل ترأَْف، يا ُمحبَّ البشر، وامنْح الغُفراَن للطَّالبيَن إيَّاهُ ِمنكَ 

 بإيمان. 
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وحِ القُدس  المجُد لآلِب واالبِن والرُّ

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

تِك.   بإيماٍن لِعزَّ

 اآلَن وكلَّ أواٍن وإلى دهِر الدَّاهرين آمين

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

 فيا له من َعَجٍب مستغَرب! 

 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! 

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

بتِه.   حصلِت عادمةَ الثّباِت في كل ما عَرفتِِه وعِلْمتِِه وجرَّ

َمكامِن الّطاغية وُحفُراتِه. فأنِت أيّتها النفُس  إن كاَن ذاَك ُوجدَ صدّيقًا وممدوًحا أكثَر مَن الكّلِ إالَّ أنّهُ لَم ينُج من

 ر المأْمولة.الشقيّة، إذ أنِت محبّةٌ للخطيئِة، ماذا تصنعيَن إذا عَرَض أن يحلَّ بِك شيٌء من األشياِء غيِ 

يسي، بْل بالحري َهْبني أيّها  أنا متشاِمٌخ بالكالِم اآلن، وقلبي جسوٌر سدًى وباطال. لكْن ال تَشُجْبني مَع الفّرِ

 الرؤوُف وحدَك والدّيّاُن العاِدُل، تواضَع العّشار وأحِصني معُه. 

أيّها الرُؤوف! قد عِلمُت أنَّني خطئُت وأهنُت ِوعاَء بََشَرتي. لكِن اقبلني بالتّوبة واْدُعني بالمعرفِة، لئاَل أصيَر 

 .  للغَريِب قنيةً وماكال. فانَت أيّها المخلُِّص ترأَْف عليَّ

ساً نفسي باألهواء. لكن اقبلني بالتّوبة، واْدُعني بالمعرفِة لئال أيّها الع طوف! إنّني ِصرُت َكصنٍم بجملتي منّجِ

 أصيَر للغريِب قِنيةً ومأكالً. فأنَت أيّها المخلُِّص ترأْف عليَّ . 

ِة لئالَّ أصيَر للغريِب قِنيةً صوتَُك ما سمعتُه، وكتابَُك خالفتُه، أيّها المشترع. لكن اقبلني بالتّوبة، واْدعنُي بالمعِرف

 . ْف عليَّ
 ومأكالً. فأنَت أيّها المخلِّص، ترأَّ

  أيّتُها الباّرة تشفعّيِ فينا

ذائِل القبيحة. لكنَِّك لَم تُضبَطي منها، بل بادرِت بفكٍر ثاقٍب نحَو رأِس الفضائِل  لقد سقطِت يا مريُم إلى قاعِ الرَّ

 ذهلِت طبيعةَ المالئكة. بالعمِل بحاٍل ُمستَعَجبة، لذلَك أَ 

 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. 

 اآلَن وكلَّ أواٍن وإلى دهِر الّداهرين آمين !

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

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

  االرمس

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

 إِرادتَك. 

أيّتُها النّفُس الّشقيّة! ضاِرعي ناِزفةَ الدّم، وتقدَّمي واْضبُطي ُهدَب ثوِب المسيح، لتُنقَذي ِمَن الكلوم، وتسمعي 

 منهُ: ايمانُِك خلََّصِك. 

لي ينابيَع من جدواِلَك الّطاهرة، لكيما أشرَب ِمثَل الّسامريَّة، وال  أيّها الّسيّد! وإن كنَت بئًْرا عميقة، فأفِضْ 

 أعطُش أيًضا، ألنَّك تُدفُِق مجارى الحياة.

ايّها الّسيّدُ والّرّب! فلتِصْر لي دموعي ِسلوانًا حتّى أغِسَل أنا ايضاً حدقَتي نفسي، وأنظَرَك أيّها النّوُر الّذي قبَل 

 الدّهوِر نََظراً عقليًّا. 

  أيّتُها الباّرة تشفَّعي فينا

يلني أنا أيضاًأْن  لقد اْرتحِت بشوٍق ال يُقدَُّر أيّتُها السَّعيدةُ ألْن تَسُجدي لعوِد الحيـاة ، فنلِت بُغية قصِدك. لذلَك أّهِ

 أحظى بالمجِد العلّوي . 

وحِ القُدس   المجُد لآلِب واالبِن والرُّ

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!

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

 

 االودية السادسة                                                      

 األرمس 

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

رهُم الَملَكيُّ الّذي أضعتَهُ  قديًما. فأَضىْء ِسراَجـَك، أيّها اإللهُ الكلمـة، أعني سـابِقَك ،  أيّها المخلِّص! أنا هو الدِّ

 واطلُْب صورتََك لتجدَها. 

يا نفُس! اْنهضي وحاربي أهواَء البََشرةِ كما حارَب يشوعُ عماليَق . واغلبي الجبعونييَن أعني األفكاَر الخدَّاعة 

 دائماً . 

ة تشفعي فينا  أيّتُها البارَّ

 على الدّواِم مجاري الدُّموعِ لتُطفئي سعيَر األهواِء الملتهبِة بالنفس. فبها امنحيني نعمةً أنا يا مريم! لقد أفضتِ 

 عبدَك. 

ة تشفعي فينا  أيّتُها البارَّ

أيّتُها االّم! لقِد امتلكِت عدَم الهوى السَّماوي بسيرتِِك العاليِة على األرض. فلذلك، توسلّي من أجِل مـادحيِك لكي 

 هواِء بشفاعتِك. ينجوا من األ
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 المجُد لآلب واالبن والّروح القُدس

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

 متحدٌ 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 

 اإللهُ الحاضُر في كّلِ مكان، والمالىُء الكّل. عليِك المسيُح 

 

  االودية السابعة

  االرمس

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

إّن أيامي قد فنيْت كحلِم يقَظة. لذلك أذرُف الدمَع كحزقيَّا على فراشي، لتُزادَ سنو حياتي. لكن أيُّ إشعيا سيقف 

 بِك، يا نفُس، سوى إلِه الكّل؟ 

ُب أقوالي كدمـع! خطئُت بما لم تخطأْ بِه الّزانية، وأثمُت بما لم يجترْمهُ آخُر على األرض. لكن  لَك أسجـدُ وأُقّرِ

 ْف على جبلتَِك أيّها الّربُّ وادعنُي راحًما. تَرأَّ 

أيّها المخلِّص! لقد طمرُت صورتَك، ونقضُت وصيّتَك، واسودَّ كلُّ جمالي. ومصباحي انطفأَ باألهواء. لكن 

 برأفتَِك امنحني البهجة، كما يُرتُِّل داود. 

شيء: أيّها المخلِّص، أنَت وحدََك تْعلُم يا نفُس! ارجعي، وتوبي، واكِشفي المكتومات، وقولي هللِ العارِف كلَّ 

 خفاياي. لكن أنَت ارحمني نظيَر رحمتِك، كما يرتُِّل داود . 

ة تشفعي فينا  أيّتُها البارَّ

تقدَّمِت فهتفِت نحو اّمِ اإللِه الّطاهرة، فالَشيِت جنون األهواِء العنيفِة المزعجِة بشدَّة، وأخزيِت العدوَّ المسبَِّب 

 الّسقطة. لكن اْمنحيني اآلَن أنا عبدَِك معونةً في األحزاِن والنوائب. 

ي فينا ةُ تشفعِّ  أيّتُها البارَّ

وارتضيِت بِه، وجنحِت نحَوهُ، هو أوجدَ لِك التوبة، ومنحِك إياها، بما أنّهُ اإللهُ  أيّتُها األم! إّن الّذي اقتفيِت أثَرهُ،

 العطوُف وحدهُ. لذلَك توسَّلي إليه بغيِر فتوٍر، لكي ننجَو من اآلالِم والمحن. 

 . المجُد لآلِب واالبِن والّروحِ القُدس

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

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

 اآلَن وكلَّ أواٍن وإلى دهِر الداهرين آمين

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

 الّسماويّاِت نحن األرضيين. 
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 االودية الثامنة                                                         

  األرمس

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

 وارفعوهُ إلى جميعِ األدهار . 

انيِة الملتمسِة الرحمة،  أيّها المخلِّص! قارورةُ دموعي أسكبُها على رأِسَك مثَل طيٍب، وأهتُف نحَوَك مثَل الزَّ

َع طالبًا أن أناَل مغفرةً.   وأُقّرُب لَك التضرُّ

أيّها المخلِّص! وإن كاَن لم يخطأ أحدٌ كما خطئُت أنا نحوك، لكن اقبلني تائبًا بورع، وهاتفاً بشوق: إليَك وحدََك 

 خِطئُت وأثِمت، فارحمني . 

أيّها المخلَّص! ارِث لجبلتك. أُطلْب، كراعٍ، الخروَف الضاّل، إذ قد تاه. واختطْفهُ مَن الذّئب. واجعلني خروفًا 

 مك. في صيرةِ أغنا

أيّها المسيُح المتحنِّن! إذا ما جلسَت ديَّانًا شفوقاً وأوضحَت مجدََك المرهوب، فيالهُ من خوٍف حينئٍذ، حيُث أَتّوُن 

ُج سعيُره، والكلُّ يرتعدوَن مْن ِمنبِرَك الَمخوف .   النّاِر يتاجَّ

ي فينا. ةُ تشفعِّ  أيّتُها البارَّ

ِك وأطلقتِْك من ديجوِر األهـواء. فلذلك يا مريم، بما أنِّك تألألِت بنعمِة الّروح، إّن أُمَّ النّوِر الّذي ال يغيُب، أنارتْ 

 أضيئي الّذين بإيماٍن يَكّرمونَِك. 

ي فينا .  ة تشفعِّ  أيّتُها البارَّ

ا شاهدَ فيِك عجبًا غريبًا انذهَل، ألنّهُ عايَن مالكاً بجسٍم، فامتألَ بُجملتِِه  أيّتُها األُم! زوسيماُس اإللهّي، لمَّ

 اندهاًشا، مسبًِّحا المسيَح إلى االدهار. 

 نُباِرُك اآلَب واالبَن والّروَح القُدس

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

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

 . 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

 فلذلَك، بما أنِّك والدةُ اإلله بالحقيقِة نكّرُمِك. 

 

 األودية التاسعة 

 ساالرم

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

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

شفيَت المجانيَن بكلمة. قُْل نحوي بنغمٍة عطوفٍة كما قلَت  ترأَّْف علّي يا ابَن داود وخلصني! إرحمني يا من

 للّص: الحقَّ أقوُل لَك إنَّك ستكوُن معي في الفردوس إذا وافيُت بِمجدي. 
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إّن اللّصَّ الواحدَ ثَلَبَك، واآلخَر تكلََّم في الهوتِك، ألنَّهما ِكليهما ُعلِّقا على الّصليِب معك. لكن يا جزيَل التحنُّن، 

 تحَت للّّصِ المؤمِن الّذي عرفََك إلًها افتح لي أيًضا باَب ُملِكَك المجيد . كما ف

إّن البرايا، لّما رأتَْك مصلوباً تضايقت. فالجباُل مَع الّصخوِر تفّطَرْت ِمَن الخوف. واألرُض تزلزلْت، والجحيُم 

ْت، والنّوُر أظلَم في اليوِم الّذي أبصروَك فيه، يا يسوُع مصلوبًا   بالجسد. تعرَّ

، لكن امنْحني على الدّواِم قلبًا  ال تطلْب منّي ثِماراً الئقةً بالتّوبة، أيّها المخلُّص وحدَك، ألّن قّوتي قد فنيَْت فيَّ

بَهما لَك كضحيٍّة مقبولة .   منسحقًا ومسَكنةً روحانيّة، حتى أُقّرِ

حيِم يا ديّاني والعاِلُم بي، المزِمُع أن توافَي أيًضاً مع مالئكتَِك  لتديَن العالَم بأسره! انظْر إليَّ حينئٍذ بناظِرَك لرَّ

 وترأَّْف علـّي يا يسوع، أنا الّذي خطئُت إليَك أكثَر من كـّلِ البشر. 

 أيّتها الباّرةُ تشفَّعي فينا

حدودَ يا مريُم، لقد أذهلِت بسيرتِِك الغريبِة ُطغمات المالئكِة بأسِرها، وجميَع محافِل البشر، لّما تجاوزِت 

 الّطبيعة، وِسرِت بعدِم الهيولى. وبواسطِة ذلَك عبرِت األردنَّ بالقدَميِن كفاقدةِ الجسم. 

  ايّتها الباّرةُ تشفَّعي فينا

ُمِك، لكي ننجَو مَن األسواِء واألحزاِن المحيطِة بنا، حتى  أيّتها األمُّ الباّرة! استعطفي لنا الخالَق، نحن الّذين نَُكّرِ

دَِك. إذا َخلُْصنا  ُم بغيِر فتوٍر، الّربَّ الّذي مجَّ  مَن التّجارِب، نُعّظِ

 يا قّديَس هللاِ تشفَّْع فينا

يا إندراوُس الموقَّر، واألُب المثلُّث الِغبطة. يا راعي كريت! ال تكفَّ مبتهالً من أجِلنا نحن المادحيَن إيّاك،  

 أنّنا مكرمون بإيمان تذكاَرك. لكي ننجَو من كّلِ ُسخٍط وفساد، ونخلَُص من المآثِم، بما 

 المجُد لآلِب واالبِن والّروحِ القُدس .

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

 ٌك ال يزول. للّروحِ الّذي هو بالحقيقِة واحدٌ بالّطبيعة، وإلهٌ وحياةٌ وحياءاٌت وُمل

 اآلن وكلَّ أواٍن وإلى دهر الداهرين آمين.

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

 وتَسبي المحاربيَن إيَّاها، وتصوُن الخاضعيَن لها. 

 ً   ثم االرمس ايضا

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

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

 


