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 ٩

  مقدمة 
           د ، الذيصالة القسمة هي إبتهال إىل رب ايكـي لر بتقديس القـرابني ،      س 

ية  بدالة احملبة اإلهل   رؤيعطينا طهارة القلب حىت جن    جسادنا ، و  أرواحنا وأ يقدس نفوسنا و  

   .قدسني أل اه ودمهأن نشترك يف جسد

      من أجلنا   السيد املسيح   عاناها  معىن اآلالم الىت    ندرك  يف تقسيم اجلسد املقدس ،

   .  "اجلروح" سمى ت ، و الكاهن بني اجلواهر وبعضها يعملها أن الفواصل اليت حىت

             ـ اد وهذا الكتاب جيمع العديد من صلوات القسمة الـسنوية واخلاصـة باألعي

والقديـسني  والشهداء  وأعياد السيدة العذراء واملالئكة      ،   السيدية الكربى والصغرى    

  . وغريها من املناسبات الكنسية 

               الرب قادر أن جيعل هذا الكتاب سبب بركة وشبع بطقوس كنيـستنا القبطيـة

،  الثالـث    لغبطة البابا املعظم األنبا شنوده    بصلوات صاحب القداسة وا   ،  األرثوذكسية  

األنبا أبراهام مطران الكرسي    احلرب اجلليل   نيافة  اليه يف اخلدمة الرسولية صاحب      وشريك

األنبا صـرابامون   احلرب اجلليل   نيافة  صاحب ال و،  اخلليج والشرق األدىن    ورشليمي و األ

     .أسقف ورئيس دير األنبا بيشوي العامر 

       ..اخلمسني املقدسة 

   م ٢٠١٠مايو  



 ١٠

  القسمة الوجيزة -١

       ناطقـةٍ  وذبيحٍة ،  خبطة اخلالص  ةيا اهللا الذي أنعم علينا حنن اخلطا  

  . مسائية

  .اليت هي اجلسد اإلهلي والدم الكرمي اللذان ملسيحك 

     ُللخطايااًوغفران، ةً ـونعم، وخالصاً، اً هرهذا الذي صار لنا ط .   

  ،  حنوك أيها اآلب القدوس الذي يف الـسموات         نصرخ لكي بشكرٍ       

  : ونقول

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  

  

  

  



 ١١

   قسمة سنوي لآلب -٢

    د، حـافظ         الرب   أيها السيدمنه با األبدي ، واملتعجب إهلنا العظيم

  . حيبونه بكل قلبهم نعهدِه ورمحتِه للذي

   ، الذي أعطانا اخلالص من خطايانا ، بإبنِه الوحيد يسوع املسيح ربنـا 

  . حياة كل أحد 

 معني امللتجئني إليه ، رجاء الذي يصرخون حنوه  يا.  

 الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات املالئكة ، ورؤساء املالئكة           

  .القديسني 

             الشريوبيم والسريافيم  ، وكلُ اجلمع غري املُحصى الـذي للقـوات 

  .السمائية 
 عليهـا    يا اهللا الذي قدس هذه القرابني املوضوعة حبلوِل روحك القدوس         

  . وطهرا 
     طهرنا حنن أيضاً يا سيدنا من خطايانا اخلفية والظاهرة ، وكل فكـر ال 

  .يرضى صالحك يا اهللا حمب البشر ، فليبعد عنا 



 ١٢

              ،طهر نفوسنا ، وأجسادنا ، وأرواحنا ، وقلوبنا ، وعيوننا ، وأفهامنـا 

 وبوجٍه غري خمـزي ،      وأفكارنا ، ونياتنا ، لكي بقلٍب طاهٍر ، ونيٍة مستنريٍة ،          

أن  بغري خـوف،  وإمياٍن بغري رياء ، ومبحبة كاملة ، ورجاٍء ثابت، جنسر بدالةٍ   

  :        ونقول ، الذي يف السموات القدوس نطلب إليك يا اهللا اآلب 

  ...يا أبانا الذي يف السموات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣

قسمة ت -٣
ُ

  )   النريوز  (د رأس السنة القبطية قال يف عي

 ه تسبيحاً جديداً    ـ الل لنسبح  ،ولنكل األيام، ولنمجـده     شر خبالصهِ ب 

  .ألنه هو إهلنا وحنن شعبه وغنم رعيته، كل حني 

      طانـا  وأصعدنا من العمق إىل النـور، وأع      ،  الذي حتنن علينا وجددنا

وجعل ظلمة الضاللة اليت    ،  وأنعم علينا بالعتق من العبودية      ،   من املوت  احلياة

  . الوحيد باجلسدبل إتيان إبنِه من ِقتضيءفينا 

   مـع    ،  يسوع ربنا فإنه جاء إىل الناصرة       املسيح  أمايف  ودخـل إىل ا 

  إشعياء النيب، فلما فـتح الـسفر        إليه سفر  فعدُِفوقام ليقرأ   ،  السبت كعادته 

 املكتوب فيه    وجد املوضع  :روح  سحين ألُ مألنه  ،    الرب علىاملساكني ربش ،

النظـر  ألنادي للمأسورين بـاإلطالق و    ونكسري القلوب   أرسلين ألشفي م  

  .  بسنة الرب املقبولة وأكرز، رسل املنسحقني يف احلرية  وأُ،لعميان ل

      نؤمن ونصدق يا سيدنا  ،  نعم علينا بغفـران خطايانـا     ونسألك أن ت ،

كما كنت مع آبائنـا الرسـل   ، ثبتنا يف اإلميان احلقيقي بالثالوث القدوس       تو



 ١٤

الـذين  ،  باس الصليب والشهداء األطهـار    األبرار والصديقني ولُ  املكرمني و 

    . ونالوا األكاليل النورانية، سم املسيحاسفكوا دماءهم من أجل 

       ه حمب البشر    ـنطلب إليك يا الل   ،  هكذا حنن أيضاً اخلطاة الضعفاء ،

، وطهرنا من كل دنس اجلسد والـروح  ، بارك إكليل هذه السنة بصالحك   

خالصـاً لنفوسـنا    ،  ة  حقني أن ننال من خرياتك غري املوصوفِ       مست واجعلنا

  .وأجسادنا وأرواحنا 

  ٍمستنريةٍ ونفٍس،    طاهرٍ لكي بقلب    ،أن،    بغـري خـوفٍ     بدالةٍ جنسر 

   :ونقول،  القدوس الذي يف السموات آلبانصرخ حنوك أيها 

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  

  

  

  



 ١٥

 تقال يف أعيــ- قسمة لإلبن -٤
ُ

  ـاد الشهداء   

             كرم سيدنا يسوع املسيح اإلله احلقيقـي املُكـرممجد ونفلنسبح ون 

واملُمجد من أفواه الشهداء الذين مبوم غلبوا املوت من أجـل حمبتـهم يف              

 .امللك املسيح 

            ميا لكثرة الشهداء القديسني الذين ال أستطيع أن أحصيهم مجيعاً، أل 

  . تب كثريون مثل السنبل كقول الك

              أكاليل الشهداء ليست من هذا العامل ، بل منحها هلم املخلص مبجـٍد 

 .وكرامٍة 

        ضعت عليهم األكاليل     داود النيب قال يف املزمور ، أنه مبجٍد وكرامٍة و .

هؤالء الذين رفضوا كل غىن العامل وأجماده ، وأحبوا الرب بكـل قلـوم              

 .ديِة فرفضوا احلياة الزمنيِة وطلبوا احلياة األب

            ، اهـدونا هـؤالء ا د والكرامة اليت توشحهو ا باحلقيقِة عظيم 

الذين إشتعلت حمبة اللـه يف قلوم بنار وهليب أقوى من نـار العـذابات              



 ١٦

وغلبـوا  ، واآلالم واألتعاب اليت أعام عليها اهللا ، فثبتوا يف حمبته إىل املنتهى  

 . مع امللك املسيح اخلوف واخلطية واجلسد واملوت ، وملكوا

              م باحلقيقة إمتألوا من كل حكمٍة ، إذ صاروا مثل التاجر احلكـيمإ 

الذي باع كل ماله واشترى اجلوهرة الفريدة الغالية الثمن، فـأحبوا احليـاة             

. األبدية ورفضوا شهوات العامل وفضلوا صليب املسيح على كل أجماد العامل            

الك الـدنيا وعروشـها ، وقـدموا    واختاروا طريق الصليب واآلالم على مم    

عربـون  ،  وأجسادهم للحريق وأعضاءهم للعـذابات      ،  أعناقهم للسيوف   

 .حمبتهم للخنت احلقيقي 

            وحنن نعطى الطوىب والسالم لكل النفوس املسرورِة والغاليـِة احمليطـة 

مبذبح احلمل السمائي ، ألن امللك املسيح نظر إىل اية سريم على األرض             

ياباً ِبيضاً وكللهم بأكاليل اد النورانيِة، واستراحوا من أتعـام          وألبسهم ث 

 .بنظرهم إىل وجه الرب املُضئ عليهم باِد كل حني 

              أطلبوا من الرب عنا يا مصاف الشهداء الذين قبلوا اآلالم من أجـل 

املسيح ، ليكمل جهادنا بصٍرب وشكٍر وفرٍح ، ويضئ بنوره املقدس قلوبنـا             



 ١٧

وأفكارنا ونياتنا ، لكي بقلٍب طاهٍر ، ونفٍس مستنريٍة  ، ووجٍه غـري      وأفهامنا  

خمزي  ، وإمياٍن بال رياء  ، وحمبٍة كاملة  ، ورجاٍء ثابت  ، جنرؤ بدالٍة بغـري                    

  : خوف أن ندعوك يا اللـه اآلب القدوس الذي يف السموات  ، ونقول 

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ١٨

 تقال م- قسمة لإلبن -٥
ُ

  ن عيد النريوز

   إىل عيد الصليب 

             يا اللـه الكلمة احلي الذي خلق السماء واألرض والبحر وكل مـا 

الذي يصنع اخلري ويعطينا من السماء أمطاراً وأزمنةً مثمرةً وميأل قلوبنا           . فيها

 .كللت السنة جبودك وآثارك تقطر دمساً . فرحاً وسروراً 

 ألنـه  : "  قائالً  أنت الذي تنبأ من أجلك إشعياء النيب روح الرب على

مسحين ألبشر املساكني ، أرسلين ألعصب منكـسري القلـوب وأنـادى            

 " .للمسبيني بالعتِق وللمأسورين باإلطالق وأنادى بسنة الرب املقبولة 

             فلنسبح الرب تسبيحاً جديداً أيها الشعوب حمبو املسيح إهلنـا ألنـه 

 .تعهدنا خبالصه كصاحل وحمب البشر 

 رسل لك التسبيح بأصوات التمجيد يا خملصنا الصاحلن.  

وجننا مـن أيـدي     ،  واعطنا يارب سالمك    ،  ثبتنا يف إميانك إىل اإلنقضاء      

 .واشِف أمراضنا ، أعدائنا 



 ١٩

         ـار والينـابيع     بارك يارب إكليل هذه السنِة بصالحك ، وبارك األ

ية ، وارسل لنا من     ، باركنا يف كل أعمالنا بربكاتك السمائ      والزروع واألمثار 

 .علوك نعمتك وخرياتك 

             م ،    املتضايقون خلصهم  ، واملسافرين ردهـم  ، واملربـوطني حلـه

، وارفع غضبك عنا ، وجننا من الغالء  ، والوباء  ، ومـن               والراقدين نيحهم 

 .فخاخ الشياطني ، يا معطى مجيع اخلريات 

   بحكسجدك  ،   نمإرمحنا .  البشر   ونرفعك باألكثر كصاحل وحمب   ،  ون

  : واستجب لنا عندما ندعوك قائلني . كعظيم رمحتك 

...يف السموات أبانا الذي يا 



 ٢٠

 تقال يف أعياد الصليب ايد- قسمة لإلبن -٦
ُ

  
             أيها املسيح إهلنا اإلبن الكلمة الذي تأمل باجلسد ومات على الـصليب 

 حامـل خطيـة     أنت هو محل اللـه الذي بال عيب      . ألجلنا عند اإلقرانيون    

 .العامل كله 

        ًالرب على خشبٍة اليت هي مثال   :  داود النيب رتل يف املزمور قائال ملك

نسجد لصليبك يا سيدنا ونفتخر به كما تكلم بـولس الرسـول   . الصليب  

حاشا يل أن أفتخر إال بصليب ربنا الذي صلب عليه مخلصنا يسوع            : قائالً  

  .املسيح ، ومن ِقبله صرنا أحراراً

               ،  أي فرح اليوم يف السموات وعلى األرض من أجل الصليب احملىي 

الذي من ِقبِله عاد آدم وبنيه إىل الفردوس ، هذا الذي نفتخـر بـه حنـن                 

املسيحيني  ، ألن من ِقبل عالمته صرنا أحراراً  ، وهى عالمة إبن اإلنـسان                

 .اليت ستظهر يف السموات يوم جميئه الثاين املخوف 

 لَـد             قسطنطني امللك البار احملب للمسيح ملا رأى عالمة الصليب يف ج

صنع رمسه ومحله معه وبه غلـب       وعرف أنه ذا يغلب أعداءه      السموات  ،    



 ٢١

كل أعدائه ، وصارت عالمة الصليب مكرمةٌ جداً ألا ليسوع املسيح إهلنـا         

 .امللك احلقيقي 

        نا  ، وطلبت بإجتهاد    هيالنه امللكة قامت وذهبت إىل أورشليم مدينة إهل

خشبة الصليب املقدسة اليت صلب عليها خملصنا ، وملا وجدا فاحت منـها             

رائحة الطيب  ، وظهرت منها العجائب واآليات فحملتها وحفظتها بإكراٍم           

 .عظيم 

       ائية تفتخـر بـصليب      أفواهنا حنن املسيحيني مع مجيع الطغمات السم

السالم للصليب  : نصرخ جهاراً قائلني  ، الذي محله بشجاعة و    خملصنا الصاحل   

، نفرح املسيحيني وغلبتهم ضد املعاندين  ، وثبات املؤمنني  ، وعزاء ااهدي            

 .وفخر الشهداء الذين اكملوا جهادهم

                ، السالم لصليب خملصنا الصاحل سالح الغلبـة  ، وعـرش املُلـك 

الِنعم  ، وكرت  وعالمة اخلالص  ، والنور املُشرق  ، وسيف الروح  ، وينبوع              

 .اخلريات إىل كمال الدهور 



 ٢٢

             لب على الصليب من أجلنـاوحنن نطلُب من خملصنا الصاحل الذي ص 

ليخلص جنسنا  ، أن جيعل لنا من صليبه سالحاً لغلبتنا  ، ورجاًء يف مذلتنا  ،                  

  .وثباتاً يف ضوائقنا وشدائدنا  ، وشفاًء ألوجاعنا  ، ومحايةً يف جتاربنا 

 ـلبت عليـه حـىت           نبارككأيها املسيح إهلنا وصليبك احملىي الذي ص 

، خلصتنا من خطايانا  ، ونسبحك ومنجدك ونشكرك كل يوم وكل سـاعة              

  :ونصرخ حنوك قائلني

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ٢٣

  قسمة لإلبن سنوي -٧
  )آالم املسيح على الصليب ( 

        ُللّيا خملصي ، هذه هي الرأس اليت كومالـت إىل  ،   ٍك بإكليل شـو   ت

  .يمني عندما سلمت الروحلا

              الـذي  ،  يا إهلي ، هذا هو الوجه الذي هو أبرع مجاالً من بين البشر

لَفَت  اتي، وهذا هو الفم احمليي الذي كله حالوة ومشته          الطمك  عليه العبد ،

  . الذي ذاق اخلل ممزوجاً مبرارٍة

 يا سيدي ، هذا هو الظهر الذي تعلضرب السيارض أثيمذنٍبط كم .   

    ِعهذا هو اجلنب الذي طُ    ،  يا ملكيباحلربةِ ن  منه  ىفجر،   اجللجثةِ  فوق 

  . غفراناً خلطايانا  وماء”مد

  هاتان مها اليدان اللتان أشبعتا كل حي من رضاك ، وهاتان           ،   يا فادي

تصنعان خرياً وتشفي كـل  ، مها الرجالن اللتان كانتا تتجوالن يف كل مكان   

من أجل خالص العامل     مرتا على الصليب  قد س ،   تسلط عليهم إبليس     الذين

  .كله



 ٢٤

         ًن جسدي هو مأكلٌ   إ" : من أجل هذا خملصنا الصاحل صرخ قائال حق  

  ودمي هو مشرب أيضاً  وأنا   من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون يفَّ      ،    حق

   " .أكون فيِه

 طـاهر نناديـك     لكي بقلبٍ ،  وأرواحنا   ،   وأجسادنا   ،   ر نفوسنا   طه

  : قائلني،  بنغمة البنوِة

...يف السموات أبانا الذي يا 



 ٢٥

 تقال يف –لآلب قسمة   -٨
ُ

                              صوم امليالد
  يوعيد امليالد وسنو

       غـري  ،    ىحـو غري املَ ،   غري املرئي    ،   أيها السيد الرب إهلنا اخلالق

، بنه الوحيد يسوع املسيح   ااحلقيقي  الذي أرسل نوره    ،  غري املفحوص   املتغري،  

   .الكلمة الذايت

     أت،    األبوي كل حني     حضنِهالكائن يفـ  أل يف ا   وحلَّ ى  ةحشاء البتولي

  .دائمة  وهي عذراء وبتوليتها هدتولَ، ةغري الدنس

 إذ  ووجن،   املالئكة تسبحه   قـائلني   ،   صارخني  د السموات ترتل له  :

السماء واألرض مملوءتان مـن جمـدك       ،  قدوس قدوس قدوس رب اجلنود      

  . قدساأل

  ًهكذا أيضا  يا سيدنا الـصاحل      جعلنا مستحقني معهم  ا،  عفاء   حنن الض 

الثـالوث  ،  معه مع الروح القـدس    سبحك ن  طاهرٍ  لكي بقلبٍ  ،  حمب البشر 

إليك أيها اآلب القدوس الذي     ،   نرفع أعيننا إىل فوق     و،   ياوسمس ال والقد

  ...يف السموات أبانا الذي يا    :لونقو، يف السموات 



 ٢٦

 تقال يف –لإلبن قسمة  -٩
ُ

  األعياد السيدية وسنوي

    ِنسبح ومنجد إله اآلهلة الذي جتسد من القديسة مرمي،     ،  األرباب  ورب 

 وإذا مالك الرب قد ظهر للرعـاة وبـشرهم مبـيالدهِ           . ولدته يف بيت حلم   

  .فأتوا ونظروه ، العجيب

 وس جنموقدموا هدايا ، وسجدوا له فأتوا ، هالذي رأى ا.   

  .مث عاد وسكن يف ناصرة اجلليل الذي أتى إىل أرض مصر،   

  بغري خطية وحده ، الذي منا قليالً قليالً بشبه البشر.   

  .عتمد من يوحنا السابقاالذي أتى إىل األردن و

 ًر عنه  ال بسٍر ،   وأربعني ليلةًالذي صام عنا أربعني يوماعبي               .   

الذي صييف عرس قانا اجلليل ،  بقوة الهوته  املاء مخراًر.  

 وجعل العرج ميشون ، الذي أعطى النظر للعميان ، لِّوالشِص يونح ، 

والبرهرونطّص ي ، ـ  ، م يسمعونوالص والـشياطني   رس يتكلمـون، واخلُ

  .خيرجون



 ٢٧

   ايروسبنة يإو ، رملة نايني أبن إالذي أقام.   

وأضاء وجهـه    ،   الذي جتلى على جبل طابور قدام تالميذه القديسني             

   .كالشمس

 .بعد أربعة أيام ، الذي أقام لعازر من القرب  

   .بن أتان مثل ملٍكإ على أتان وجحش اًبالذي دخل أورشليم راك 

 ، جسده املقدس ودمه الكـرمي   الذي عاهد تالميذه القديسني وأعطاهم

  .ايانالغفران خط

 الذي ِلصضع يف القرب،،  على الصليب بوبعـد   وسحق الشيطان وو

  .ثالثة أيام قام من األموات

  .بعد قيامته املقدسة، تالميذه املختارون على حبر طربية رآهالذي  

  ًوجلس عن ميني أبيه الصاحل ،  صعد إىل السمواتوبعد أربعني يوما ، 

  .ة ناروأرسل لنا الروح املعزى مثل ألسن

مىت صـليتم  :  قائالً هلم  ،  الذي علّم تالميذه املختارين والرسل القديسني     

  ...يف السموات أبانا الذي يا  : وقولوا، طلبوا هكذا أف



 ٢٨

  قسمة لآلب سنوي - ١٠

  )ًوتقال أيضا يف صوم امليالد وعيد امليالد ( 

     احملسن ،   ، صانع النعمة   ، واهب املعرفة   اللهم والد النور، رئيس احلياة

   .لنفوسنا

   .، مؤسس الدهور، قابل الصلوات النقية ، معلم الطهارة  احلكمةكرتُ 

  ماألشياء اليت تشتهي املالئكة أن ، معطي املتوكلني عليه من كل قلو

  .تراها

        عطانا احلياة مـن املـوت       أالذي  ،  الذي أصعدنا من العمق إىل النور ،

  . الذي أنعم علينا بالعتق من العبودية

         من قِ ،  الذي جعل ظلمة الضالل اليت فينا تضيءالوحيد  بنكال إتيان   ب

   .باجلسد

       يف ،  وطهرنـا كـاملني       ،  عيون قلوبنا    أنر،  أنت اآلن أيضاً يا سيدنا

   .النفس واجلسد والروح



 ٢٩

  ٍيتني  قوشفتني ن ،     طاهرٍ لكي بقلب  ،أن ندعوك يا اهللا اآلب      ر بدالةٍ جنس 

  : ونقول ، سموات القدوس الذي يف ال

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٠

  قسمة للميالد وسنوي - ١١

 ،د جوهريتك خنضع أيها املسيح إهلنا ،والشخص  أيها الكلمة الذايت

  .العجيب الذي لبس صورتنا

 محلت على هامتك ،   من أجلنا صرت عبداً للكنيسة اجلامعةأنت الذي

 شـعاع جمـد    تنا باد العجيب ياوكللّ ا السيد، من أجلنا أيهإكليل شوٍك

  .اآلب

 كونتنا من العدم مما مل يكن ، أنت الذي بك كان كل شئ.  

 وألجلنـا   وخلقت املالئكة من أجلنا،. لنا غوامض حكمتك أظهرت

  .صنعت كل شئ

    ورمسـت فينـا صـورة سـلطانك     ، أبدعتنا على صورتك ومثالك .

  !هـلمة اللك يا ووضعت فينا موهبة النطق،
 َّطتنا على مجيع حيوانات احلقلوسلّ  شئ،أخضعت حتت أيدينا كل.  
   للمصاحلة بيننـا    وىف شخصك رمست صورةً    ، قتلت العداوة بالصليب 

 .وبني أبيك



 ٣١

 ًرت العبد حراوقربتهصي  ، ورمست  ، قته جبراحاتكوالصك القدمي مز

  .ب كل حني أمام اآل أبدياًتذكاراً ، على كفِك مسي إباملسامري

 كراٍعورائي أنا الضال صاٍحل سعيت  .ين على منكبيك فرحـاً محلت ، 

ومـسحتين   ، وسقيتين كأس الفـرح  اخلالصية، وأتيت يب إىل مائدة السرور

  .بتهاج املقدسبدهن اإل

    حيا من مل يبل أنت هـو األقنـوم       ،  أن يكون معادال للّه    ب خلسةً س

 أنـت معـه      كنت داًنما وضع للبحر ح    حي .ه اآلب ـالذايت ويد حكمة الل   

  . مشرياً

     أتيـت إىل   .لم األشـرار حتملت ظُاو ، تنازلت من أجلى إىل العبودية

وجبراحاتك شفيتين مـن سـم    ، سالمي كان عليك تأديب. الذبح مثل محٍل

ده عـن خـزي     ووجهك مل تر  .تركت ظهرك للسياط وخديك للطم    . املوت

  .البصاق

  ِربطتين بكماالت   .وأكملت ناموسك عين   ،  يب هتمامكإم  ظَّأظهرت ع

  .تين بلبان العلموعزي الشريعة،



 ٣٢

 ختذتين لك مسكناًاو ،  بالقوةبل روحك القدوس منطقتىنمن ِق.  

 يل وليمة النعمة،صنعت  وأدويـة اخلـالص    ، م احلية شفيتينومن س

  .سلمتين

     دهكذا أيها السيد عندما عمـ        ت تين  نفسي من شـجرة احليـاة أعطي

  .وصريتين معك واحداً ، مشتهيات األلوهية

        وسقيتين من ذاك   . أعطيتين جسدك ودمك الذي بذلته عن حياة العامل

تلك املائدة  ، ينبوع احلياة ، الينبوع غري املنقطع ، العصري اخلارج من جنبك

  .مشس الرب اليت فيها شفاء األمم يا

 ونقول بـصوتٍ  ،  لنااًب أوعلمتنا أن ندعو أباك ، قدمتنا ألبيك أبناًء 

  :مرتفع

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  

  



 ٣٣

  بيفانيوسإقسمة للقديس  - ١٢

  ) لعيد امليالد وسنوي ( 

 ؟ أين آثار طريقها! ؟ بالد احلكمة أين موقعها! إهلنا !  

  !؟  نقيمن يعرب البحر ويشتريها بذهٍب

؟ رتهلامن يصعد فوق السحاب وي!  

   !  من كل البشرمنسيةٌ إا ، ف طريقهااإلنسان الفاين ال يعر

   ! إا خمتفية عن املالئكة

 ًالذين حيصلون عليها ينالون نعمة ، ا حيبون املوتوالذين يبغضو.  

   !إا أى من الشمس وكل الكواكب

   !كائنة معه منذ األزل إا نور اآلب،

   ُالقِ احلكمة كائنة منذ د  م وهي تكـل زمـان إىل     تدخل يف   ،دد اجلميع ج

   !نفوس األبرار

  . ال تساويهاوكل كرامٍة هي أمثن من الآللئ،



 ٣٤

  . واملعرفة والقدرةَهلا املشورةَ

  . األرض الرؤساُءلكِم ا ي!رم العظماءكَّا ي .ا ميلك امللوك

 ُاحلكمة ا   تا  وحتفظ ،   حب الذين حيبوـا    . الذين حيفظوالذين يطلبو

  .جيدون نعمةً

لتهب الذين  وتتحرك يف سبيل احلق، ، يف طريق العدل مشى احلكمةَتت    

  .ومتأل خزائنهم فرحاً ،يعرفوا غىن

 نساٍن كإمث ظهرت علي األرض ومشت ، وهبها اهللا ألبينا يعقوب.  

ذحبـت   ، وأسست أعمـدا الـسبعة   ، هوذا قد بنت احلكمة هلا بيتاً    

   !وأعدت مائدا ، سكبت مخرها ذبائحها،

 ا ، بيتها هو الكنيسة اجلامعة الرسوليةالسبعة هي أسـرار اهللا   وأعمد

   .حييةاملُ

 من كـان بـسيطاً     : قائلني ، عبيدها ينادون علي الدوام    أرسلت احلكمة 

إيلَّلِْمفلي  !  



 ٣٥

 شربوا من دمـى او كلوا من خبزي، هلموا : وتقول لناقصي الفهم ، 

  .اتركوا اجلهالة عنكم فتحيوا

 ، الذي فـدانا بذبيحـة جـسده    ،  هي خملصنا يسوع املسيحةُاحلكم    

   .ختارنا مللكوته األبدياو ، شترانا بسفك دمِهاو

 وأن تقبل هذه  ، سيدنا أن تعطينا أن جند فيك وحدك احلكمةَ يا نسألك

 لكي بدالة البنني نصرخ وأن تقبل منا أصوامنا وصلواتنا، ، الذبيحة من أيدينا

  :  قائلني ،ماويإليك يا أبانا الس

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  

  

  

  

  



 ٣٦

 قسمة تقال - ٣١
ُ

  األعياد السيدية عيد امليالد ويف 

     ِوجود الكائنات، الذي أوجد الروح من ال شيء        اهللا الذي سبق علمه 

وحملهيف اجلسد إىل الزمان الذي ي نقل إىل املظال األبديةريد فيه أن ي .  

    ُإنـين  :  اهللا األصفياء فقال يعقوب أبو األسـباط       الذي تنبأ عنه رجال

 من األرض إىل السماء ، ومالئكـة اهللا تـصعد    منصوبةم   رؤيا إذ بسلّ   ترأي

  ويقول ،    واقف عليه    وترتل عليه، والرب :  أنا هو الرب إبراهيم أبيـك     إله 

إسحقوإله  .  

  ِـ :  يف األنبياء تنبأ قائالً العظيِمإشعياء ذو الصوت ذراء حتبـل  هوذا الع

 اًلد لنـا ولـد    إنه و ،   اهللا معنا    تفسريه عمانوئيل الذي     إمسه ىدعبناً وي اوتلد  

عطونعلى منكبيه    اسةُئ وتكون الر   إبناً ى   ، اهللا القوي  املشورة   املتسلط ومالك 

  . يف الرئاسة األبوية

 من أجل صهيون ال أسكت ومـن       : رميا الصريح يف األنبياء تنبأ قائالً      إ

 إىل جلعـاد   شعيب فلنذهب ة إبن ترياق جلعاد هو شفاءُ   . ورشليم ال أفتر  أأجل  

  .ونطلب الشفاء من ذلك املوضع 



 ٣٧

 الكنيسة ،   هي اجلامعة الرسولية   جلعاد    ودم عمانوئيل   وترياقها هو جسد  ،

وإبنة شعيب هي العروس احلقيقية اليت نالت الطهارة من إبنها احلبيب يـسوع    

  .املسيح ربنا

  عفيف يف األنبياء تنبأ قائالً    حزقيال ال : باباً جهـة املـشرق      إنين رأيت 

دخـل  الذي   ،    اجلنود    وهو رب   عجيب ومل يدخل منه إال واحدُ      خمتوماً خبتمٍ 

وخرجأزليٍة مصوناً بصيانٍة وبقي الباب  .   

        ِمث رأيت مركبة طائرة حنو السماء وأربعة وجوه ا  ت وجه أسد  ..حيط  ،

بيم و صوم فـوق الكـار   ومسعت،ووجه إنسان ، ر ووجه نس ،  ووجه ثور   

  .  ، تنبأيا رجل اهللا، يا رجل اهللا : قائالً

  يف األنبياء تنبأ قائالً    دانيال الفصيح  : إنين رأيت    جبالً عالياً مل ت مس  ه يـد 

بن اإلنسان جالساً على سحاب الـسماء       ا مث رأيت  ،   ع منه حجر    ِطإنسان قُ 

  . تنقضي   ال  وسنوه،حبمرة ثيابه 

  . املسيح الذي جتسد من العذراء مرمي ذا هو يسوعهباحلقيقة 



 ٣٨

  من صالحك يا رؤوفاً بالعبادِ     نسأل ونطلب .  طه  سناَر نفو ادنا  وأجس

وإميان بـال   ،   غري خمزي     ووجهٍ  مستنريةٍ  ونفسٍ  طاهرٍ لكي بقلبٍ . نا  وأرواح

  .  كاملٍةرياء وحمبٍة

نطلبإليك ونقول ، دوس الذي يف السموات  الق أيها اآلب:  

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٩

تقال يف عيد اقسمة  - ١٤
ُ

   مليالد
  ةريواألعياد السيدية الكب

 ُاللهم املوأعطاهـا   ، الذي خلق الروح من ال شـئ  ، ىن بكل أحدعت

  .له األبديةنقل اإلنسان إىل مظاّأن يفيه ختار ا إىل الزمان الذي جسداً

 هـا  : "قائالً  إشعياء عظيم الصوت يف األنبياء،هذا الذي تنبأ من أجلِه

  ". الذي تفسريه اهللا معنا ،  عمانوئيلمسهإ وتدعو د ابناًالعذراء حتبل وتلُ

  ًأضاف إشعياء النيب قائالًوأيضا  :اًولد لنا ولدألنه ي،  عطـىبنـاً ا ون 

 ، ومالك املشورة العظمى ، طسِلتاملُ ، اهللا القوى.  على كتفِه وتكون الرئاسِة

الكائن مع اهللا اآلب قبل كل شئ ، غري املبتدئ شري،واملُ ق،الصدي  .  

  ومن أجل  من أجل صهيون ال أسكت،: "قائالً رميا النيب العظيم،إتنبأ

  ". أورشليم ال أملّ

 .بنة شـعيب إإن بلسان يف جلعاد يداوى : وعاد هذا النيب العفيف يقول

إىل جلعاد لننال الدواء من ذلك املوضع مضِِفلن  .  



 ٤٠

 ،والبلسان الذي فيها هو جـسد   جلعاد هي الكنيسة اجلامعة الرسولية

بنها إهر من اليت نالت الطُ  ،   بنة شعيب هي العروس احلقيقية      إو. ودم عمانوئيل 

  . احلبيب يسوع املسيح

 ًالعظيم يف األنبياء قائالًتنبأ حزقيال أيضا  : " ـ اًاب برأيت  ارق،ش يف امل

دخل وخرج وهو مغلق كمـا    إال رب القوات، عجيب مل يدخله خباٍمتخمتوماً

  . " كان حبالِه

       نين أُ إ: "يقول ،   وعاد هذا النيب احلكيم حزقياليف  مرتفعةً مركبةًبصر 

ووجـه   ، ووجه إنسان ووجه ثور، وجه أسد،: حوهلا أربعة أوجه ، السماء

ويـد   جتاههـا، إتوجه إليه املركبة تسري البكرات يف الذي ت يف املوضع. نسر

  .  "إنسان من حتت املركبة

 ًوبيمري فوق الشمسعت صوتا ،يا  تعال، ،تعال ، تعال : "  قائالًيصرخ 

    ". تنبأ رجل اهللا ،

   على  شبه صوت رب الصباؤوت الذي مسعته ألول مرةٍ       ذلك الصوت ي 

  ".  تنبأ ، رجل اهللا  يا ، رجل اهللا يا ، رجل اهللا يا : "ر خابور قائالً يل



 ٤١

 ًإ " :قائالً ، تنبأ     تنبأ دانيال العظيم يف األنبياء       أيضا جـبالً   نين أبصرت 

  ".  حجر مل تلمسه يد إنساٍن البتة منهوقد قُطع ،مرتفعاً

 الصباؤوت علـى     رب نين أبصرت  إ : "وعاد هذا النيب احلكيم يقول         

 ىالذي أُعطِ  هذا .بوصارمر من   وثيابه ح  ن اإلنسان، بإسحاب السماء يشبه    

أبدي،سلطانه سلطانٌ ما تأنس،الرئاسة والسلطان والقوة والغلبة بعد  ه وسنو

  ".ال تفىن

 وال   ليس هو مالكـاً     ":  تبع القول حمب احلكمة النيب إشعياء قائالً      أو 

  . " مع اهللا اآلب الذي قبل الدهور بل هو واحدُ، رئيس مالئكة

    هذا هو يسوع املسيح ،  ـ  الـصد   األزيل مـع اهللا اآلب     شري،يق واملُ

 ،  هذا هو يسوع املسيح رئيس كهنة على طقس ملكـي صـادق           . قِةيباحلق

  .  من أجل خالص جنس البشرالذي جتسد وصار إنساناً

 ومسرة أبيه والروح القدس طأطأ مسـاء الـسموات           وحدهِ هذا بإرادتهِ 

ونزل  وصعد على خشبة الصليب، د من يوحنا،عتماو ، وجتسد من العذراء

  . سبياًوسىب إىل اجلحيم،



 ٤٢

،ستقبالِهوخرج ال وصعد إىل السموات، قام من بني األموات ُمالئكتـه  

  . عليناوقد صار ملكاً يرتلون له،

 قُدس لنا ظهرإ. كنامن أجل هذا نسأل ونتضرع إليك يا حمب البشر باِر   

 أن  جنسر طاهٍرلكي بقلبٍ . روح قدسك عليها  هذه القرابني املوضوعة حبلول     

  : ونقول، نصرخ إىل الّله القدوس الذي يف السموات 

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٣

 قسمة تقال - ١٥
ُ

  )  طوبه – ٦(  اخلتان يف عيد
  ) أمشري – ٨ ( ودخول املسيح إىل اهليكل     

 نِبس ح ونِجم د إله  األربا  اآلهلة ورب   د من القديسة مرمي،    ب، الذي جتس

رهم مبيالده العجيب  قد ظهر للرعاة وبش    ك الربِ ولدته يف بيت حلم، وإذ مالُ     

  . فأتوا ونظروه

     يف اليوم الثامن    بل إليه اخلتانَ  قَ،  ه احلقيقي   ـربنا يسوع املسيح إبن الل 

،  رينا أحراراً من ختـان اجلـسد      صلكي ي ،  مليالده العجيب كعادة الناموس     

عطينا روحه القدوس بالكمالولكي ي .  

       على يدي أمه القديسة مـرمي العـذراء        ،  هذا الذي دخل إىل اهليكل

ليصنعا عنه كما جاء يف     ،  ويوسف النجار بعد أربعني يوماً من مولده املقدس         

  . الناموس

 مسعان الشيخ على ذراعيه وبارك اهللا قائالً       ومحله   :   طلق اآلن يا سيدي ت

حسب قولك بسالٍمبدك  ع  ،الذي أعددتـه  ،  قد أبصرتا خالصك ألن عيين

  .  مجيع الشعوبأمام



 ٤٤

     ـ ،   أنر عيون قلوبنا     ناأنت اآلن يا سيد ا كـاملني يف الـنفس      وطهرن

  .واجلسد والروح

 نصرخ حنو   أن  بغري خوفٍ   بدالةٍ جنسر،  وشفتني نقيتني   ،    طاهرٍ ي بقلبٍ لك

                    : قول ون، أبيك القدوس الذي يف السموات 

...يف السموات أبانا الذي    يا 



 ٤٥

 قسمة تقال يف- ١٦
ُ

   عيد الغطاس وسنوي
 وجتديد الروح القدس ، إذ أعطيتنا نعمة البنوة حبميم امليالد اجلديد.   

ونيـٍة مملـوءة     بقلـٍب طـاهٍر،   ،  جعلنا مستحقني بغري رياء   ا اآلن أيضاً  

  .لب إليك يا أبا اآلبأن نط ، دالة،وشفتني غري ساقطتني

    نـستطيع أن   ستكبار اليهود ا كثرة كالم األمم الباطل و     نتركلكي إذ،

  .بنك الوحيد اململوءة خالصاًانقدم لك توسل الصالة كشريعة 

    وبطهارة النفس واجلسد والروح    ، فبصوٍت متواضٍع يليق باملسيحيني  ، 

بتـدىء ، وال    غري املخلـوق ، وال م     جنسر بغري خوف أن نصرخ إليك أنت        

  :  ونقول، ه اآلب القدوس الذي يف السموات ـالل ، سيد كل أحٍدمولود ،

...يف السموات أبانا الذي يا 



 ٤٦

 قسمــة تقال يف عيـــد الغطـــاس - ١٧
ُ

  

        ، الذى من أجلنـا ، ومـن أجـل      أيها املسيح إهلنا ، كلمة اهللا اآلب 

ن طبيعة اآلب ومـن     ، نزل من السماء ، وحل فينا وبيننا ، وأنت م          خالصنا

  . ومل تفقد حبلولك فينا طبيعتك . جوهره 

          فأنت األلف والياء ، األول واآلخر ، البداية والنهاية ، الكائن الـذى 

والقادر على كل شئ ، أنت احلي الذى ذاق املـوت   ، والذي سيأيت  ،  كان  

 .باجلسد، وها أنت حي إىل أبد اآلبدين 

     ا يسوع املسيح ، اهللا الكلمة الذى به كان          يا ربنا وإهلنا وخملصنا وملكن

كل شئ ، وبغريه مل يكن شئ مما كان ، األول قبل اخلليقة ، والكـائن األزيل        

قبل كل الدهور ، وبك وفيك تقوم كل األشياء ، ومن به وله كل شئ قـد                 

   . ، واملاىلء الكل بالهوتهخلق

           ال مـن يـده      ومع ذلك تنازل أن يتقدم إىل عبده وخادمه يوحنا ، لين

 ؟ أنا حمتاج أن أعتمد منك وأنت تأتى إىلَّ: العماد ، فلما اعترض يوحنا قائالً     

 .، ألنه هكذا يليق بنا أن نتمم كل بٍر إمسح اآلن: أجبته قائالً 



 ٤٧

            مبثالك رمست لنا سر العماد ، وكشفت عن ضرورته للخالص إذ قُلت 

 يولد ثانيةً من فوق ، من       احلق احلق أقول لك إن اإلنسان ما مل       : لنيقودميوس  

 .املاء والروح ال ميكنه أن يدخل ملكوت اهللا 

                أنت إبن اهللا الوحيد ، الكائن ىف حضن اآلب كل حني ، وقد شـهد 

أما الذى يأيت بعدى    .أنا أُعمدكم باملاء من أجل التوبة       : عنك املعمدان قائالً    

إنـه  . حذائـه   وأنا لست مستحقاً أن أحنىن وأحل ربـاط         . فهو أقوى مىن    

  .سيعمدكم بالروح القدس و ناٍر

        من املاء ورأى السموات تنشق ، وقـد       فلما رآك يوحنا وأنت صاعد 

 قـبالً    مثـل محامـةٍ   جسميٍة، والروح القدس يرتل يف هيئةٍ   انفتحت لكم ، 

صوت اآلب جييء مـن الـسماء        ، ويستقر على رأسك اإلهلي ، وإذا      عليك 

 .  الذي به سررت أنت هو إبين حبييب: قائالً

      ًالذى حيمل ويرفع خطيئة العامل  هوذا محل اهللا  :  شهد عنك يوحنا قائال  .

يأتى بعدى رجل يتقدمىن ألنه كان قبلـي وأنـا مل           : هذا هو الذى قُلت عنه      

إن الـذى  : أكن أعرفه لكن الذى أرسلىن ألعمد باملاء ، هو الذى قـال ىل     



 ٤٨

وأنـا  . الذى يعمد بالروح القدس     تبصر الروح يرتل ويستقر على رأسه هو        

 .قد أبصرت وشهدت بأن هذا هو إبن اهللا 

             ها حنن نقر يا سيدي وخملصي بربوبيتك وألوهيتك ، ونعترف بأنـك

املسيح اهللا إبن اهللا احلى ، وأنك واحد مع اآلب والروح القدس ، إله واحد               

ر ىف اجلسد ،    ونؤمن أنك أنت هو اهللا الظاه     . ىف ثالوث ، وثالوثٌ ىف واحٍد       

وأن من رآك فقد رأى اآلب ، وأنك كائن ىف اآلب ، واآلب كائن فيـك ،                 

 .وحال معك ومع الروح القدس ىف اجلوهر الواحد

               يا من قبلت املعمودية من عبدك يوحنا ، ونلت بعد العمـاد مـسحة 

الروح القدس كإنسان ، فصرت تسمى باملسيح وامللك والنيب والكـاهن ،            

عطيتنا حنن أيضاً عبيدك احلق والسلطان ألن نكون باإلميـان          نشكرك ألنك أ  

، ة املقدسة ىف املريون   وبسر املعمودية املقدس أبناء اهللا ، وأن منتلئ بسر املسح         

من الروح القدس ، ونصري ذه العطية الصاحلة مدشـنني ومقدسـني هللا ،              

  .وتصري أعضاؤنا أعضاء املسيح



 ٤٩

     مل بوصاياك ، واضرم يـا خالقنـا    أعنا يارب على رضاك ، وعلى الع

وخملصنا موهبة روحك القدوس فينا ، بعبادٍة عقليٍة روحانيٍة ، فنقدم أجسادنا            

 .ذبيحة حية مقدسة مقبولة مرضية عند اللـه 

          عطيـةوامنحنا أن نكون مستحقني للتقرب من شجرة احلياة احلقيقية م 

ك الكرمي فنأكل   احلياة للروح والنفس واجلسد ، و هى جسدك املقدس ودم         

 .منها وحنيا إىل األبد 

  أفكارنا ، لكى جنـرؤ   طهر أرواحنا ، ونفوسنا ، وأجسادنا ، ونياتنا ، و

  : ونقول  ،، وبغري خوٍف ، أن نصرخ حنوك أيها اآلب السماويبدالة البنني

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ٥٠

 قسمة تقال يف عيد الغطاس - ١٨
ُ

  
     لص كل أحد الذي جتسد من الروح القـدس          أنت هو اهللا الرحوم خم

  .ومن القديسة مرمي العذراء ، ولدته يف بيت حلم 

       حده ، الذي أتـى إىل األردن       ة و  الذي منا قليالً بشبه البشر بغري خطي

  .واعتمد من يوحنا السابق 

              اهللا اجلالس على الشريوبيم قد أيت إىل األردن واعتمد فيه ، الذي زين 

نجوم تعرى من ثيابه ، والصورة اليت فسدت وماتت باخلطية          السماء بكثرة ال  

  .جددها مرة أخرى بعماده باملاء 

         ًأن الرب يسوع املسيح ملا تعمد      :  الذي شهد له يوحنا بن زكريا قائال

ورأي روح اهللا نـازالً مثـل        ،   وصعد من املاء إذ السموات قد إنفتحت له         

هذا هو إبين احلبيب الذي به      " :   محامة وآتياً عليه صوتُ من السموات قائالً      

سررت".   

          هوذا محل اهللا الـذي     " :  ويف الغد نظر يوحنا يسوع مقبالً إليه فقال

  .  "يرفع خطية العامل



 ٥١

        تـرك خطايانـا   اإغفر لنا ذنوبنا و ،  فيا محل اهللا حامل خطية العامل ، 

  .وأقمنا عن جانبك اليمني 

       بواسطة املـاء    ،   مليالد الذي من فوق      وإذ قد أنعمت علينا يا سيدنا با

وروحك القدوس ، فاجعلنا بدالٍة بغري خوٍف أن ندعو اهللا أباك أبـاً لنـا ،                

  : ونقول، ونرفع أصواتنا 

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ٥٢

 قسمة تقال يف - ١٩
ُ

                                        عيد الغطاس
   وسنوي يوحنا املعمدانوأعياد

 يا اهللا الذي أنعم على زكريا من بعد الِكليصابات من بعـد  أوعلى  ر،ب

قم ،الشيخوخة والع وتكلـم بتـسابيح ومتاجيـد     ،ِم كفنطق لسانه بعد الب

 الرب اإلله الذي نزع عاري مـن        مبارك:   قائلة أليصاباتوللت  . وعظائم

  .بني الناس

        شهد عنه وشهادته    الذي. الذي ليس من بني مواليد النساء أعظم منه 

ُالـذي   ، الذي يأيت بعدي هو أعظم مين  إين لست املسيا املنتظر، . هيحق

  . نعمٍةفوق ى نعمةًعِطأُ

     ًر األردن      إذ أتاه سيد الكل معتمدا رأى السموات مفتوحةً  ، ف  منه يف 

   .مثل محامٍةعليه والروح القدس نازالً 

  ٌُبين احلبيب الذي بـه  إا هو هذ" :  جاء من السموات قائالً وإذا صوت

سررت" .  



 ٥٣

 وكان  ،  من جلٍدوعلى حقويه منطقةً ، اإلبل الذي كان لباسه من وبر

  .  وعسالً برياً جراداًطعامِه

لكـي نـدعو     من أجل خطايانا وذنوبنا،شفاعةً بن املوعد،ايا يوحنا يا   

  : قائلني،  ه بشكٍرـالل

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ٥٤

تقال فى أعياد يوحنا املعمدان -لآلب قسمة  - ٢٠
ُ

  

 ر وعلى أليـصابات بعـد            الذياهللا   ياأنعم على زكريا بإبٍن بعد الِكب 

هأنذا أُرسل  " : كنبوة مالخى النىب القائل عنه       الشيخوخِة والِعقم فولدا يوحنا   

ويرد قلوب اآلباء ويهيئ للـرب   ، مالكى أمام وجهى ليهيئ الطريق قدامى       

 ." اً شعباً مستعد

    رتكـض  وسجد وا  ،   ن بطن أمه من الروح القدس       هذا الذى إمتأل م

 أمام محل اهللا الذى حيمل خطيئة العامل كله وهو ىف بطن أمه العـذراء               بإبتهاٍج

 .مرمي 

     ًللت أليصابات قائلةالرب اإلله الذى نزع      " : و من بني عاريمبارك 

  .  "الناس

ليس أحد ىف مواليد النساء أعظـم       "  :هذا الذى شهد له رب اد قائالً        

إىن لـست املـسيا   " : ذى شهد للمسيح شهادة حق قـائالً     ال،   "من يوحنا 



 ٥٥

 لست مبـستحق أن أحـل   وأنا، بل الذى يأتى بعدى هو أعظم مىن  ،  املنتظر

 ."سيور حذائه

         وكان لباسه من وبر اإلبل      ،   الذى عاش ىف الربيِة ورباه الروح القدس

الذى صار  . وكان طعامه جراداً وعسالً برياً       ،   قةً من جلد    وعلى حقويه منط  

 .أول مصاف القديسني والشهداء والنساك 

         وقد أُعطى نعمـةً     ،   الذى خرج يكرز مبعمودية التوبة لغفران اخلطايا

فرأى السموات   ،   إذ أتاه سيد الكل معتمداً منه ىف ر األردن          ،  فوق نعمٍة   

وإذا صوت قد حدث مـن      ،   محامٍة عليه مثل    مفتوحةً والروح القدس نازالً   

 " .هذا هو إبىن احلبيب الذى به سررت : " السموات قائالً 

      يا يوحنا إبن    ،   ووريث روح إيليا النىب      ،   أيها الصوت الصارخ باحلق

الذى رفشه ىف يده وسـينقى     ،   نطلب شفاعتك أمام املسيح الديان      ،  املوعد  

لكـى ينقينـا مـن      . والتنب حيرقه بالنار     ،   ازن  بيدره وجيمع القمح إىل املخ    

 وحيسبنا ىف حزمة احليـاة       ، ويطفئ عنا نار غضبه    ،   خطايانا وذنوبنا وآثامنا    

 .األبدية 



 ٥٦

   وإمياٍن بـال   ، ووجٍه غري خمزى  ، ونفٍس مستنريٍة  ، لكى بقلٍب طاهٍر

أن نصلى حنوك   جنرؤ بدالٍة بغري خوٍف      ،   ورجاٍء ثابت    ،    وحمبٍة كاملةٍ  ،   رياء  

  : قائلني  ،  السماويأيها اآلب 

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٧

                        قسمة تقال يف عيد عرس قانا اجلليل - ٢١

  )  طوبه – ١٣( 

       َبل الدهور   أنت هو كلمة اآلب اإلله الذي ق  ،الكهنة األعظم  رئيس  ،

  .ر  جتسد وتأنس من أجل خالص البشذيال

        ٍواعتمد ىالذي أت ،   وحده   الذي منا قليالً قليالً بشبه البشر بغري خطية 

  .من يوحنا السابق 

   نا الرسل األطهار يف العرس بقانـا       جتمع مع العذراء مرمي وآبائِ    االذي

   . يسوع له ليس هلم مخر قالت أموملا فرغت اخلمر، اجلليل 

    ٍاآليـات   هذه بدايةُ  ،   قوة الهوته  خمتار ب   حوهلا إىل مخرٍ   ستة أجران ماء 

  . وأظهر جمده فآمن به تالميذه ، اليت فعلها يسوع يف قانا اجلليل

    ترك اإغفر ذنوبنا و  ،  ه حامل خطية العامل     ـ الل محلُاملسيح إهلنا   أنت هو

  . خطايانا وأقمنا عن جانبك اليمني



 ٥٨

   ومـن ألـوف    ،  افيم يتقدس   ريومن الس ،  وبيم يتبارك   ريالذي من الش

ظم ألوف وربوات ربوات اخلدام الناطقني يتع.  

  الذي يقد رائحة  كدمت ل اليت قُ  ،   كمل القرابني وتكميل األمثار     س وي 

   .لذيذة

  طاهرٍ لكي بقلبٍ . وأرواحنا كلنا  ،   وأنفسنا   ،    أجسادناس أيضاً   قد ، 

  :  ونقول،نصرخ حنو أبيك القدوس الذي يف السموات ،  ي غري خمزووجٍه

  ...يف السموات بانا الذي أيا 

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٩

 قسمة تقال - ٢٢
ُ

  ) برمهات٢٩(يف عيد البشارة ايد 

 نِبس اآلهلة إله   ح ومنجد الذي جتسد من القديسة مرمي،        األرباب  ورب ،

  .ولدته يف بيت حلم

  نا مرمي العـذراء    مبشراً سيدتنا كلَ   ،    جربائيل املالك     أرسلَ ألن الرب

  . الذي هو خملصنا يسوع املسيح ، األزيل بتجسد كلمة اآلب 

 املالك بشر العذراء مرمي      ئيلُاجرب    ،     ذا  وبعد أن منحها السالم ثبت ها

ـ     نعمـةً  ألنك قد وجدتِ   ،   ال ختايف يا مرمي     " : الكالم قائالً  ، هـ أمـام الل

  . "هـوالقدوس املولود منك يدعي إبن الل،وستلدين إبناً وتسميه يسوع

  الذي على الكل ، املبارك إىل األبد ،        الرب اإلله  قـد  تجـسد   امل غري

ته باخلرق ووضعته يف املزودولفّ ، د وولد من العذراء جتس.   

       د لل : وعساكر السماوات ترتل له صارخنيوعلى  ،ه يف األعايل  ـا 

  . الناس املسرةيف و، األرض السالم 



 ٦٠

         ك الطالبني رمحتـك،    عبيد،  هكذا أيضاً يا سيدنا حنن الضعفاء اخلطاة

  لكي بطهـارةٍ    ،   صنا كل حني بيمينك احمليية    وخلّ،  نعم لنا بسالمك    إتفضل  

  . من هذه األسرار النقية نتناولُ

 ونتطهر ا كاملني يف أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا  كلن ،  بدالـةٍ وجنـسر  

  :ونقول ، ه اآلب الذي يف السموات ـ أن ندعوك يا اللبغري خوٍف

  ...يف السموات لذي أبانا ايا 



 ٦١

 قسمة تقال يف - ٢٣
ُ

   تذكار البشارة وامليالد والقيامة

   ) من كل شهر قبطي٢٩   يوميف( 

 نسبح ومنجد    الذي جتسد من القديسة مرمي،       األربابِ  إله اآلهلة ورب ،

  .ولدته يف بيت حلم

       ألن الرب أرسل جربائيل املالك   ، اً سيدتنا كلنا مرمي العـذراء      ربشم

  . الذي هو خملصنا يسوع املسيح ، جسد كلمة اآلب األزيل بت

 ذا       ،   ئيل املالك بشر العذراء مرمي      اجرب وبعد أن منحها السالم ثبتها

 وستلدين  ،هـ نعمة أمام الل    قد وجدتِ  ال ختايف يا مرمي ألنكِ    " : الكالم قائالً 

  . "هـ منك يدعي إبن اللوالقدوس املولود،ه يسوعنإبناً وتسمي

      هـبن الل إهذا هو خملصنا املسيح ، منه قبل كـل الـدهور        املولود  ،

واأللوهيةِ  معه واملساوي له يف األزليةِ     الكائن    ، وهـي   ،لد من مـرمي   الذي و 

  .  عجيبعذراء بأمٍر



 ٦٢

اإلله الذي على الكل ، املُالرب ارك إىل األبدب،  امل غريلد من تجسد و

 وعساكر السماوات ترتل له ،  يف املزود ووضعته، فته باخلرقولّ، العذراء 

  . الناس املسرةيف و، وعلى األرض السالم ، ه يف األعايل ـاد لل: صارخني 

        ٍِوهـو الكـائن       وحـده  الذي منا قليالً قليالً بشبه البشر بغري خطية ،

 اخلطية احمليطة بالعامل مـات      ضوالذي عِ ،    وال ايةً  بسلطانه وليس له بدايةً   

  .ويف اليوم الثالث قام من القِرب، يب بالصل

          يا كلمة اإلله مبحبتك للبشر رفعت اخلطايا واآلثام  ، اطئ اخل أنت غري

 بقيامتك  اخلطية واملوت  ستولكنك د ،   ألجلنا    ذاتك خطيةً  صريت،  وحدك  

  . من بني األموات

     يون صـاروا   ئاسم، األرضيون وال   لك السموات واألرض وكل ملئها

 من أجـل     يف املسكونةِ  ألنه قد صار فرح   ،  حداً يف التسبيح بقيامتك     اليوم وا 

ومن بعد تأنسه أظهر جمد الهوته بقيامته من بـني          ،  أن اإلله صار مع البشر      

  .األموات 



 ٦٣

 ونعترف بتجـسدك وتأنـسك      ،    أيضاً يا سيدنا نؤمن بربوبيتك       حنن

  .وقيامتك من بني األموات 

ـ وطَ ،   ثامنـا   نعم علينا بغفران خطايانا وآ    اف وأجـسادنا  ،   ر قلوبنـا    ه، 

 حنو أبيك الذي يف     نصرخ ،     مستنريةٍ ونفٍس ،     طاهرٍ لكي بقلبٍ ،  وأرواحنا

  : ونقول، السموات 

...يف السموات أبانا الذي يا 



 ٦٤

   وصوم نينوىالكبري قسمة للصوم - ٢٤
        بنـه الوحيـد إىل     إالذي أرسل   ،  أيها السيد الرب اإلله ضابط الكل

منـا أن  وعلّ ، منا الناموس والوصايا املكتوبة يف اإلجنيـل املقـدس    علّ العامل،

إن هذا اجلنس ال " : إذ قال  خرجان الشياطني،الصوم والصالة مها اللذان ي

  . " خيرج بشيء إال بالصالة والصوم

        صا دانيال من   وخلّ ،   الصوم والصالة مها اللذان رفعا إيليا إىل السماء

  .جب األسود

  ما موسى    ،  لصالة  الصوم وا حىت أخذ النـاموس     ، مها اللذان عمل

  .هـصبع اللإوالوصايا املكتوبة ب

   ما أهل نينوى، الصوم والصالة ه  ـفرمحهم الل ، مها اللذان عمل ،

  . ورفع غضبه عنهم، وغفر هلم خطاياهم  

   ما األنبياء، الصوم والصالة وتنبأوا مـن أجـل    ، مها اللذان عمل

  .قبل جميئه بأجياٍل كثرية، املسيح جميء 



 ٦٥

   ما الرسل،، الصوم والصالة مها اللذان عمل ويف مجيع األمم  روابش

 .بن والروح القدسسم اآلب واإلادوهم بوعم ، وصريوهم مسيحيني

      ما الشهداء        ،  الصوم والصالة مها اللذان عمل  ، دمهم  فك  حىت س

 .البنطيعتراف احلسن أمام بيالطس  اإلعترفإالذي  ، سم املسيحامن أجل 

      ما األبرار والصديقون ولّ      ،  الصوم والصالة بـاس  مها اللذان عمل

ـ من أجـل عِ  ، وسكنوا يف اجلبال والرباري وشقوق األرض ، الصليب م ظَّ

  .حمبتهم يف امللك املسيح

   َوحنن أيضا فلنونتقدم إىل هذه الذبيحـة      ، وبرٍ  بطهارةٍ م عن كل شرٍ   ص

   .ملقدسة ونتناول منها بشكٍرا

 وإمياٍن بال رياء، ،ىووجٍه غري خمز ،ونفٍس مستنريٍة، لكي بقلٍب طاهٍر    

 أن ندعوك يـا اهللا اآلب   بغري خوٍفر بدالٍةسج،ن ثابٍتورجاٍء ، كاملٍةوحمبٍة

  :ونقول، القدوس الذي يف السموات 

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  



 ٦٦

 قسمة تقال يف - ٢٥
ُ

  ام صوم األربعني املقدسأي

   ه الرحوم     ـأنت هو الل  ،الذي جتـس   ، ص كل أحدٍ  خلّمألجـل   د 

  .ة ،الذي أضاء لنا حنن اخلطا خالصنا

  . نطق به وأربعني ليلة بسٍر ال ي اراًالذي صام عنا أربعني    

    وأعطانا جسده املقدس ودمه الكرمي لغفران       ، الذي أنقذنا من املوت

  . خطايانا

       ،هـذا   : "قائالً الذي كلم اجلمع وتالميذه القديسني ورسله األطهار

ليس كما أكل آباؤكم املن يف الربية        ، هو خبز احلياة الذي نزل من السماء      

قيمه يف اليوم وأنا أُ ،  من يأكل جسدي ويشرب دمي حييا إىل األبد          ،   وماتوا

  ".األخري
 ُطَ، ب من صالحك يا حمب البشر فلهذا نسأل ونطلر نفوسنا ه ، 

أن ،   بغري خوٍفجنرؤ بدالٍة،   طاهٍرلكي بقلٍب ، وأرواحنا ، وأجسادنا 
                                         :ونقول ، نصرخ حنو أبيك القدوس الذي يف السموات

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ٦٧

 قسمة تقال يف الصوم الكبري- ٢٦
ُ

                          
  إىل مجعة ختام الصوم 

               ماوي ، اهللا أبونا وسيدنا القادر على كُل شـِئ الـذيأيها اآلب الس 

أحبنا حنن البشر ، ومن فيض حبه أرسل إبنه الوحيـد اجلـنس إىل العـامل ،        

ليخلصنا من عبودية اجلحيم     ،   متجسداً من الروح القدس ومن مرمي العذراء        

  .احملكوم ا عدالً على جنس البشر   ،ومن العقوبة األبدية 

            استتر فيـه      أيها اإلبن الوحيد كلمة اهللا اآلب ، الذي اختذ اجلسد ،

واحتد به ، ورسم لنا بشخصه طريق الكمال ، والقداسة اليت بدوا لن يرى              

  .أحد الرب 

              ، أيها املسيح إهلنا ، الذي فدانا بدمه وعلمنا مراسم العبادة الـصادقة 

ة عند اهللا ذبيحة مرضية ، بالعقل والقلب وصـفاء النيـة ، وطهـارة            املقبول

  . الروح والفكر واجلسد 

             أيها الرب خملصنا وفادينا وملكنا ، أنت الذي علمتنا ذبيحة العطـاء 

، والبـذل بـسخاٍء      وأعمال الرمحة والصدقة للفقراء  وأصحاب احلاجات        



 ٦٨

مبا أنكم فعلتموه   : " ، وقال   وسرور حباً يف اهللا وخري الغريب وخدمة اإلجنيل         

  " .بأحد إخويت هؤالء األصاغر فيب قد فعلتم 

          أيها الرب الذي علَّم تالميذه القديسني الصالة الربانية وأوصى اجلميع 

هذا هـو   . اعملوا ال للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة األبدية          : " قائالً  

  ".      ميوت خبز احلياة احلقيقي ليأكل منه اإلنسان ، فال

أنا هو اخلبز احلي الذي نزل من السماء ، من يأكل من هـذا        : "    وقال  

واخلبز الذي أعطيه أنا هو جسدي الذي أبذله من أجل          . اخلبز حييا إىل األبد     

احلق احلق أقول لكم ، ما مل تأكلوا جسد إبن اإلنسان وتشربوا            . حياة العامل   

   ."دمه ال تكون لكم حياة يف أنفسكم 

 "        ية ، وأنا أقيمـه يف      من يأكل جسدي ويشرب دمي فله احلياة األبد

من يأكـل  . ألن جسدي هو مأكلُُ حق ودمي هو مشربُ حق    . اليوم األخري 

  " .جسدي ويشرب دمي يثبت يف ، وأنا أيضاً أثبت فيه 

                ًيا ربنا وإهلنا خملصنا يسوع املسيح ، يا من صام عنـا أربعـني يومـا  

، وعلمنا أننا بالصوم واإلمتناع عن طعام اجلسد         بسٍر ال ينطق به    وأربعني ليلةً 



 ٦٩

نضبط الشهوات واحلواس ، ونرفع العقل والقلب والروح ، لكي نـستطيع            

، وأن   هو العرض والطول والعلـو والعمـق       أن ندرك مع مجيع القديسني ما     

  .نعرف حمبة املسيح اليت تفوق كل معرفة لكي منتلئ إىل كل ملء اهللا 

   الذين صـلوا    ،   من قَِبل صوم أهل نينوى من كبريهم إىل صغريهم           يا

  . إليه وتذللوا مبسوح اإلتضاع ، فرمحهم ورفع غضبه عنهم 

     اء الـرب علـى عاينيا من بالصوم والصالة تأهل نبيك موسى أن ي 

  .، ويتسلم الشريعة والوصايا العشر املكتوبة بأصبع اهللا املقدساجلبل 

  ب األسود ، وخت        بالصوم والصالةلص الفتية الثالثـة     جنا دانيال من ج

، وهزم القديسون قوة الشياطني ، وقهروا ممالـك ، وغلبـوا            من أتون النار  

  . أعداءهم الروحيني واجلسديني ، اخلفيني والظاهرين 

      وارتفع إيليا يف العاصفة إىل السماء       ،    بالصوم والصالة إنتقل أخنوخ

ار ، وما تنبأ األنبياء ونطقوا بالروح القدس عـن    مبركبٍة من نار وخيل من ن     

  .جمئ املسيح ، قبل جميئه بأجياٍل كثريٍة 



 ٧٠

            سله األطهار ، فنالوا موهبةبالصوم والصالة ، سلك تالميذ املسيح ور 

الروح القُدس يف يوم اخلمسني وتكلموا باللغات ، وكرزوا باإلجنيل للخليقِة           

األمم ، وعمـدوهم باسـم اآلب واإلبـن    كلها ، وتلمذوا كثريين يف مجيع      

  .والروح القدس 

       جـل اسـم    وبالصوم والصالة تقوى الشهداء ، واحتملوا اآلالم من أ

، وسجنوا وضربوا ، وطُرحوا لألسود واحليوانـات        املسيح ، فرمجوا ونشروا   

الضارية ، وشمت أعضاؤهم ، وحتطمت عظـامهم وسـالت دمـاؤهم ،             

،  ما أرهب معذبيهم وأذهـل مـضطهديهم       شجاعةوأظهروا من البسالة وال   

فبهروا من شدة إميام ، ودهشوا لعظمة صربهم ووفائهم لسيدهم يـسوع            

  . املسيح 

               باد ونساك وزهاد ، متوحـدين يف عمـقبالصوم والصالة ، عاش ع 

البـراري والصحـاري ، ويف املغـارات وشقــوق األرض ، وفــوق        

ئحني حمتملني احلر والربد والعـرى وشظــف       اجلبال والتالل ، تائهني سا    



 ٧١

العيش ، متجردين من القنيِة وكل مظاهر احلياة السهلة الرخية ،  من أجـل               

  .عظم حمبتهم يف امللك املسيح 

              يا رئيس احلياة ، يا من علمتنا أننا بالصوم والصالة نطرد الـشياطني 

 حصون الـشر ،     ونكسر شوكة إبليس ، ونطفئ سهامه امللتهبة ناراً ، ودم         

ونغلق أبواب اجلحيم ، إقبل منا صومنا وصلواتنا عبادةً مقبولـةً ، وامنحنـا        

غفران خطايانا ، وهب لنا أن نغلب ميولنا األرضية ورغباتنا اللحميـة وأن             

نميت حواسنا اجلسمانية ، فنسلك بالروح وال نتمم شهوة اجلسد ، لكـي             

  .نحيا إىل األبد نتأهل ألن نأكل من شجرة احلياة احلقيقية، ف

            ، خزيواجعلنا مستحقني بقلٍب طاهرٍٍ، ونفس مستنرية ، ووجٍه غري م 

وحمبِة كاملِة ، وإميان بال رياٍء ، ورجاٍء ثابت أن نصرخ حنـوك أيهـا اآلب                

  : القُدوس السماوي ، ونقول 

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  



 ٧٢

 تقال فى أحد الشعانني - قسمة لآلب - ٢٧
ُ

  

   الرب ربنا لقد صار إمسك عجيباً على األرض كلها ، ألنـه قـد               أيها

ارتفع عظم ائك فوق السموات ، من أفواه األطفال والرضـعان هيـأت             

 .سبحاً 

         ودخـل    ،    الرب اجلالس على الشريوبيم ركب على جحٍش إبن أتان 

ن قولوا إلبنة صهيو: " ، لكى يتم ما ِقيل بالنيب القائل       أورشليم بتواضٍع عظيم  

 ".هوذا ملكُِك يأتيِك وديعاً  ، راكباً على أتان وجحش إبن أتان 

 .    يا هلذا التواضع العظيم الذى صنعه اليوم خملصنا 

          إرجتـت    ،    ملا جاء ربنا يسوع املسيح خملص العامل إىل مدينة أورشليم 

هذا هو يسوع الـذى     : من هو هذا ، فقالت اجلموع       : " املدينِة كلها قائلةً    

  " . صرة اجلليل من نا

         واجلمـع األكثـر     ،    ومحل األطفال سعفاً من النخل وخرجوا للقائه

وآخرون قطعوا أغصاناً من الشجر وفرشـوها ىف         ،   فرشوا ثيام ىف الطريق     



 ٧٣

أُوصنا يا إبن داود ، مبـارك       : " الطريق  ، واجلميع كانوا يصرخون قائلني        

أوصـنا ىف   .  اآلتية باسم الرب     مباركةٌ مملكة أبينا داود   . اآلتى باسم الرب    

 " .األعايل 

               تف ونرتل ونصرخ لك معهـمفيا ربنا هيئ قلوبنا لتملك عليها  ، و 

أُوصنا يا إبن داود ، أُوصـنا ىف        . مبارك اآلتى باسم رب القوات      : " قائلني  

 .اد لك يا إهلَنا " . األعايل 

         هكذا حنن أيضاً إجعلنا مستحقني أن نباركك    ،    لك وخندمك ونسجد

، ونشكرك كل يوٍم وكل ساعٍة ونعترف لَك ونصرخ حنوك أيهـا            ومنجدك  

  :اآلب القدوس الذى ىف السموات ، ونقول 

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ٧٤

 قسمة تقال - ٢٨
ُ

   وسنويد الشعاننيأحيف 

  أيهاالربعجٍببنا مثلُ ر ألنه قد  ، مك على األرض كلها  صار إس

من أفواه األطفال والرضعان هيأت ،  ائك فوق السموات ظمع ِعرتفإ

بحاًس .  

 الرب وبيم  ري على الش   اجلالس   ، ِكرأتان ودخـل   إبن   على جحش    ب

قولوا إلبنـة    " :  ما قيل بالنيب القائل       عظيم لكي يتم   بتواضٍع. إىل أورشليم 

  . "حش إبن أتان يأتيك وديعاً راكباً على أتان وجِككُِلهوذا م، صهيون

  ُوكانوا يـصرخون  ، سعفاً من النخل وخرجوا للقائه     ومحل األطفال " :

سم الرب ملك إسرائيلامبارك اآليت ب، ا يف األعايل أوصن" .  
 م يف الطريق       واجلمعوآخرون قطعوا أغصاناً مـن  ،   األكثر فرشوا ثيا

  . الشجر وفرشوها يف الطريق
 كانوا يصرخون قائلني     ،    تبعوا    الذين تقدموا والذين   واجلموع : "ا أوصن

سم ا ب اآلتية أبينا داود     مملكةُ ومباركةُ ،   سم الرب   امبارك اآليت ب  ،  بن داود إل
  . "أوصنا يف األعايل ، الرب 



 ٧٥

    من هو هذا ؟ فقالـت  : "  إرجتت املدينة كلها قائلة     أورشليموملا دخل

  . "هذا هو يسوع الذي من ناصرة اجلليل" اجلموع 

     فيا ربنا هيئ نفوسنا لنسبحك    ، ون   باركـك وخنـدمك    رتل لـك ون

  .                 ونشكرك كل يوم وكل وقت وكل ساعة ، ونسجد لك ومنجدك 

 حنـو أبيـك      لك ونصرخ  نعترف ،    وشفتني نقيتني     طاهرٍ لكي بقلبٍ     

  : ونقول، القدوس الذي يف السموات 

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ٧٦

قسمة تقال يف  - ٢٩
ُ

  أحد الشعانني وسنوي

  اأيها الرب ربنا لقد صارمسألنه قـد   ،  على األرض كلهااًب عجيك

  .م ائك فوق السمواتظَّرتفع ِعا

 مرب نفوسـنا    يافهيئ أيضاً. اًع هيأت سبحن أفواه األطفال والرض

 ، ونـسجد لـك ومنجـدك    ، اركك وخندمكبون ، لنسبحك ونرتل لك

  .رك كل يوم ويف كل ساعٍةونشك

     ونصرخ حنوك أيهـا اآلب القـدوس الـذي يف          ،  لكي نعترف لك

  : ونقول، السموات 

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  

  

    
  



 ٧٧

   أي وقتمخيس العهد ويف وإسحقذبح قسمة ل - ٣٠

      ـوحدث يف األيام اليت أراد الل   ه فيها أن يجب إبراهيم ر ، علَ ويقلبه م 

،  إسـحق بنك احلبيـب  إخذ  ، إبراهيم ، إبراهيم : "  قال لههأن ه،وحمبته في

علمك به على اجلبل الذي أُمه يل حمرقةًوقد."  

  وأخذ  ، بنهإ سحقاوأخذ غالمني و  ،سرج دابتهأ واًإبراهيم باكرفقام

فرأى املوضع من بعيد الذي أعلمـه بـه     . ومشى على األرضاً وناراًسكين

 .الرب

 ابـين  سـحق اوأما أنا و ، جلسا أنتما ههنا مع الدابِةإ : " فقال لغالميه 

  ". فنذهب ونسجد مث نرجع إليكما
 وأخذ بيـده   ،  ابنهإسحقووضعه على  ، وأخذ إبراهيم حطب احملرقة

  . النار والسكني
  وأيـن اخلـروف    هوذا النار واحلطب، ، يا أبتاه : " ألبيهسحقافقال

ه الذي أمرنا أن نقـدم   ـإن الل  : " راهيمفقال له إب   "؟ الذي نقدمه للمحرقة  
  ".بينإله ذبيحة هو يرى محالً له للمحرقة يا 



 ٧٨

   ًوأخذ احلطب ورفعه على املذبح     ، وبىن مذحباً  وأخذ إبراهيم حجارة   ، 

  .وأخذ السكني ليذحبه ، ووضعه على املذبح بنه وربطهإ إسحقوأخذ 

 ًأنظر ال تلمس  ، هيمإبرا إبراهيم، : "ونادى مالك الرب إبراهيم قائال

   " وال تصنع به شراً، فتاك 

       قال،  ملا نظر الرب حمبتك فيه:"       بذايت   إين أنا هو الرب إهلك أقسمت 

  ".كثر نسلكوبالكثرة أُ إين بالربكة أباركك،

 فتـرك    بقرنيـه، اًعند الشجرة موثق اًفرفع إبراهيم عينيه فنظر خروف

  . عنهاًوضِعوأصعده حمرقة  ابنه وأخذ اخلروف، سحقا

 ذَفـ   إ إىل هرق دم املسيح      كان إشارةً  ،    إسحق بح ه علـى   ـبـن الل

   .الصليب عن خالص العامل

  كذلك محل املسيح خشبة الصليب ،  حطب احملرقةسحقاوكما محل.  

  ألمـوات امن  اً املسيح قام حيهكذا أيضاً ، اً حيإسحقوكما رجع ، 

  .وظهر لتالميذه القديسني



 ٧٩

     إ  ل ذبيحة أبينا إبراهيم   ِبقَاللهم يا من ، ل هذه الذبيحة مِ   قبا يف هـذه    ن

ح نفـوس  نـي  ، مت عنـهم بارك الذين قُد ، بارك هذه القرابني ، الساعة

   .فليبارك املسيح على قلوبنا وأرواحنا .األموات

 وحمبة كاملـة  ، وإميان بال رياء ،  مستنريٍةونفٍس ، طاهٍرلكي بقلٍب ، 

ـ      بدالة بغري خوفٍ    جنسر ، ثابت ورجاٍء ه اآلب القـدوس    ـ أن ندعوك يا الل

  :ونقول  ،الذي يف السموات 

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٠

  بينا إبراهيم ألقسمة  - ٣١

تقال ( 
ُ

  )ومىت أراد الكاهن األصوام يف 

 ًرا قائاليا اللـه الذي تكلم مع أبينا إبراهيم على جبل ِمم  :  

  .أنا إهلك وليس آخر سواي ،  يا إبراهيم يا إبراهيم

         وصاياي والكالم الذي أقوله لك أنا أعطيـك أرضـاً      ،    إن حفظت

والرمل الذي علـى     ،   ، وأكثر نسلك أكثر من جنوم السماء        ليست هي لك  

  .شاطئ البحر 

     خذ إناء خبٍز وإناء مخٍر ومقص حديـد وإثـنني مـن           ،   قم يا إبراهيم 

دع الكاهن األعظـم ملكـي      ، وا ر  صعد إىل جبل تابو   وا ،   غلمانك معك   

اللـه ، يـا    يا رجل اللـه ، يا رجل       " :  إدعوه ثالث مرات قائالً     ، صادق

  .  "رجل اللـه ، أخرج برا

      ُوقت أن تراه  ال ختف منه       ،   جداً    وبعد ذلك خيرج إليك رجلٌُ خموف

  .اهيم يا إبر



 ٨١

  الرب ديد حل اخذ إناء اخلمر واملقصوأ ،  فقام إبراهيم كما أمره

اهللا ،  يا رجل: وصرخ قائالً ، وصعد إىل جبل تابور ، وإثنني من غلمانه معه 

   .أخرج برا ، هللا ، يا رجل اهللايا رجل ا

     جداً ،      وبعد هذا خرج ُفما رآه إبراهيم سقط على وجِهِه      رجلٌُ خموف

قم يا  : وقال له    ،   فمد ملكي صادق يده وأقامه ونزع عنه اخلوف         ،  كامليت  

  .هيم ال ختف ، اهللا الذي أرسلك هو قال يل أنه يأيت إليك إبرا

         فقام إبراهيم وأخذ املقص    .  وملا جلسا إثنيهما بدءا يتكلمان بعظائم اهللا

صادق وأخـذ   وقام ملكي    ،   ر يديه ورجليه وشعر رأسه    فوقلم أظا  ،   احلديد  

وأعطـاهم الـسالم    ،  إىل السماء وباركهم وقدسهم     إناء اخلمر ورفع عينيه     

  .ومضوا إىل بيوم 

         إقبل منا ذبيحتنا هذه من أيدينا ،       ،   يا اللـه الذي قبل إليه حمرقة ذاك

 ،  لكي بقلٍب طـاهٍر     ،  وقدس نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا     ،  وطهرنا بالكليِة   

 يا اهللا اآلب الذي     أن نطلب إليك  ،   بغري خوفٍ   بدالةٍ جنرؤ ،   ونفٍس مستنريٍة   

  ...يف السموات أبانا الذي ا ي  :ونقول، يف السموات 



 ٨٢

 قسمة تقال يف - ٣٢
ُ

  سبت الفرح

    الذي بكثرة رمحتـه نـزل إىل        ،   سم املخلص إل ا ويا يسوع املسيح ذ

  . اجلحيم وأبطل عز املوت

 ه الذي على ـكلمة الل ، األبدي ، غري املائت ، أنت هو ملك الدهور

     .يدةرئيس كهنة اخلريات العت ، راعى اخلراف الناطقة . الكل

    ودخـل داخـل     ، ،وصار فوق السموات   الذي صعد إىل السموات

 املوضع الذي ال يـدخل إليـه ذو طبيعـةٍ    ، احلجاب موضع قدس األقداس

  .بشريٍة

 نة إىل األبد علـى رتبـة ملكـي     رئيس كهصائراً ،  عناسابقاً ارصو

  .صادق

          : أنت هو الذي تنبأ من أجلك إشعياء النيب قائالً 

 ، ه بال صوت أمام الذي جيـز      ،ومثل محلٍ   إىل الذبح  يق سِ مثل خروفٍ  "  

  !؟"  ، رفع حكمه ىف تواضعه ، وجيله من يقدر أن يقصه يفتح فاهملهكذا 



 ٨٣

 رحتألجل خطايانا  ج  ، وتوجألجل آثامنـا   عت  ،  نا  سـالمِ  تأديـب
  .فيناوجبراحاتك ش، عليك

      ٍكنا كلنا ضالني مثل خراف س  يا ،أتيتنا وأنقذتنا مبعرفة صـليبك     يد
اليت هي جسدك اإلهلـي ودمـك        ،  علينا بشجرة احلياة   وأنعمت. احلقيقية
   .احلقيقي

    سبحكمن أجل هذا ن  ،باركك  ون   ، وخندمك    ، د لك ونسج، مجدك ون ،
ك كل حنيونشكر.  
 كما  ، بل ذبيحتنا منا يا سيدناقَََإحمب البشر،  نسأل ونطلب إليـك يا
قرابني وخبور وسؤاالت رؤساء اآلبـاء واألنبيـاء والرسـل ومجيـع             قبلت 

 .قديسيك

 ََطلكي بقلٍب طاهٍر، ناونياِت ، وأرواحنا  ، وأجسادنا  ، ر نفوسنا ه ، 

 ورجاٍء ، وحمبٍة كاملة ، وإمياٍن بال رياء ،  يووجٍه غري خمز ،  مستنريٍةونفٍس
الة املقدسـة الـيت سـلمتها    أن نقول الص،   بغري خوٍفجنسر بدالٍة ، ثابت

، طلبوا هكـذا  اإذا صليتم ف: قائالً هلم لتالميذك القديسني ورسلك األطهار،
  :وقولوا

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ٨٤

تقال يف قسمة  - ٣٣
ُ

  عيد القيامة

               خلصنا يسوع املسيح ، الذي بعـد أن متـمأيها الرب ربنا وإهلنا وم 

 الصليب من أجلنا ، قام مـن بـني     الفداء وأجرى اخلالص بسفك دمه علي     

ناقضاً أوجاع املوت فإنه ما كان ميكن للمـوت          ،   األموات يف اليوم الثالث     

حينئذ مت قول الكتاب لقد ابتلع املوت إىل غلبٍة ، فأين غلبتـك             . أن ميسكه   

  .أيها املوت ، وأين شوكتك أيها اجلحيم 

          قيمك من املوتخلصي أحد ليكما وقفـت    ،     مل يقف على قربك يا م

فأنت احلي . بعظمتك على قرب لعازر ، وإمنا قُمت يا سيدي بسلطان الهوتك           

  . ، وها أنت احلي إىل أبد اآلبدين الذي ذاق املوت باجلسد

         خلصي إىل اجلحيم ، واقتحمت أبوابه النحاس ومتاريسهلقد نزلت يا م 

وت ، وأطلقت   احلديد ، وأشرقت بنورك على اجلالسني يف الظلمِة وظالل امل         

، سبيت سبياً .  باألسر وبالعبودية    ، وعتقت احملكوم عليهم   سراح احملبوسني فيه  

وأعطيت األتقياء كرامات ، ونقلت أبانا آدم وبنيه إىل الفردوس ، هـؤالء             



 ٨٥

إىل العتق يا أسرى الرجاء ، من : " قائالً ،  الذين سبق الروح القدس فناداهم      

  ".اجلُب الذي ليس فيه ماء 

   اشتهى إبراهيم أبو األنبياء متهلالً أن يرى يومك ، يوم اخلـالص             لقد

والفداء ، فلما نزلت يا مخلصي إىل العامل السفلي الذي كانت أرواح املوتى             

سجينةً فيه ، ابتهج وفرح مع مجيع الذين كانوا قد نظروا املواعيد وحيوهـا              

اء هو سبت الفـرح     عن بعد ، فرحاً ال ينطق به وجميداً ، فكان يوم هذا اللق            

وسبت النور ، إذ أنت النور احلقيقي ، نورُ من نوٍر ، ومسكنه نور ال يقترب                

  .منه 
           فـاألرض  .  مبوتك يا سيدي على الصليب ، أعلنت الطبيعـة جمـدك

تزلزلت ، والصخورتشققت ، والقبور تفتحت ، وقام كثري مـن أجـساد             
متك ، ودخلـوا املدينـة      وخرجوا من القبور بعد قيا     ،   القديسني الراقدين   

املقدسة ، وظهروا لكثريين معلنني فرحهم باإلفراج الذي طلبوه فنالوه ، وأنه            
  .ليس ألحد بغريك اخلالص 



 ٨٦

        ودحرج احلجر عن بـاب      ،    ميخائيل رئيس املالئكة نزل من السماء
املسيح قام من بني    : القرب وجلس عليه ، وبشر النسوة حامالت الطيب قائالً          

  .باملوت داس املوت ، وأنعم على الذين يف القبور باحلياة األبدية . األموات 

          خلصي قيامتك لكثريين ، ظهرت أوالً ملرميدليـة    لقد أظهرت يا ما 

إذهيب إىل إخويت وقويل هلم إنين سأسبقهم إىل اجلليل ، هناك           : " وأمرا قائالً 

ومل يكُن   ،   تمعني   وظهرت لتالميذك مج    ، وظهرت ملرمي أم يعقوب   ". يرونين  

  .معهم توما 

      ت لتلميـذى عمـواس ، لوقـا        وظهـر .  وظهرت هلم ومعهم توما

، ولسبعة من تالميذك على حبر طربية ، وظهرت        ولسمعان بطرس  ،وكليوباس

أيضاً ليعقوب ، وظهرت ألكثر من مخسمائة من التالميذ واملؤمنني ، تأكيـداً          

  .حلقيقة قيامتك ايدة 

          إن مل أُبـصر يف     : "  وعندما شك تلميذك توما يف حقيقة قيامتك وقال

يديه أثر املسامري ، وأضع أصبعي يف موضع املسامري،  وأضع يدي يف جنبه ال               

هات إصبعك  : " وقلت لتوما    ،   أؤمن ، ظهرت هلم يف اليوم الثامن لقيامتك         



 ٨٧

غري مؤمٍن بل   إىل هنا وأبصر يدي ، وهات يدك وضعها يف جنيب ، وال تكن              

  " .مؤمناً 

               ، عندئذ تقدم توما وملس بإصبعه أثر املـسامري يف يـديك وقـدميك 

  .ووضع يده يف جنبك اإلهلي ، فلمس بيده نار الهوتك

، فسمع  "ريب وإهلي   : "  وتبني أنك باحلقيقة نارُ آكلةُُ ، فصرخ لوقته وقال        

  ".للذين آمنوا ومل يروامنت ، طوىب ألنك رأيتين يا توما آ: " القضية احلقيقية 

             لقد قمت يا خملصي بذات اجلسد الذي صلبوه ، وعندما دخلت على 

  :  تالميذك واألبواب مغلقة ، وظنوك روحاً قُلت هلم 

أنظروا إىل يـدي    . ما بالكم مضطربني ، وملاذا تثور شكوك يف قلوبكم          " 

   سوين وحتققوا ، فإن        . وإىل قدميه ليس للروح حلم وال     إين أنا هو بنفسي ، ج

، مث أريتهم يديك وقدميك ، فاستوىل علـيهم ذهـولٌ           "عظام كما ترون يل     

  .شديد وفرح عظيم 



 ٨٨

         ًسلك األطهار قـائالونفخت يف وجوه تالميذك القديسني ور  "      :

ومن أمسكتموها  . من غفرمت هلم خطاياهم غُفرت هلم       . إقبلوا الروح القدس    

  ".عليهم أُمسكت 

   نسألك يا سيدنا طهر أرواحنا وأجسادنا ، لنعرف القوة اليت جتلت    هلذا

يف قيامتك ، ونشارك يف آالمك ونتشبه بك يف موتك على رجاء قيامتنـا ،               

على قياس قيامتك ايدة ، ونتأهل للتناول من أسرارك املُحيية ولكي جنـسر      

 أن نـصرخ    بقلٍب طاهٍر ، وضمٍري صاحل ، وإميان بال رياء ، وحمبٍة كاملـة ،             

  : إليك أيها اآلب السماوي ، ونقول 

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ٨٩

  واخلمسني املقدسة عيد القيامةلقسمة  - ٣٤

              أيها السيد الرب اإلله ضابط الكل أبو ربنا وإهلنا وخملـصنا يـسوع

ورد أبانـا آدم وبنيـه إىل    ل صليبه نزل إىل اجلحـيم ، ب ِق،الذي مِن املسيح

   .الفردوس

  وىف ثالث يوم قام من األموات مبوته أبطل عز املوت، ، ودفننا معه. 

      ًدلية وكلمها هكذا قائالأن يذهبوا إىل    اخويتعلمي  إ:  وظهر ملرمي ا 

  .هناك يرونين، اجلليل 

 ودحرج احلجر عن بـاب   ، ميخائيل رئيس املالئكة نزل من السماء

   .كنيكرونإنيسىت آخرستوس  إ:قائالً ، وبشر النسوة حامالت الطيب القرب،

 والذين يف القبور أنعم عليهم    داس املوت  باملوِت.  قام من األموات   املسيح

  .باحلياة األبدية

 قبلوا الروح إ:  قائالً ه تالميذه القديسني ورسله األطهار،وونفخ يف وج

  .تكَِّسومن أمسكتموها عليهم أم ، تفِرمن غفرمت هلم خطاياهم غُ ، القدس



 ٩٠

ي
ُ

  قال اجلزء اآلتي من عيد الصعود إىل العنصرة
 ًوجلس على ميني أبيه الصاحل ،  صعد إىل السمواتوبعد أربعني يوما ، 

  .روأرسل لنا املعزى روح احلق مثل ألسنة نا

   الكاهنثم يكمل
 لكـي بقلـٍب    ، طهرنا من كل رياء: سيدنا  من أجل هذا نسألك يا

ـ     أ،    بغري خوفٍ   بدالةٍ جنسر،  طاهٍر ه اآلب الـذي يف     ـن نطلب إليك يا الل

  :  ، ونقول السموات

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  

  

  

  

  



 ٩١

تقال يف قسمة  - ٣٥
ُ

   واخلمسني املقدسةالقيامة

    غـري  ، ، ملك الـدهور   أيها املسيح إهلنا رئيس كهنة اخلريات العتيدة

  .ه الذي على الكلـكلمة الل ، األبدي، املائت 

   ذا السر العظيم     الذي أنعم علين الذي هو جسده املقدس ودمـه       ،   ا

  .الكرمي لغفران خطايانا

            هذا هو اجلسد الذي أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا القديسة مـرمي ، 

  . مع الهوتهوجعله واحداً

 وسـىب سـبياً   ، ، وأبطل عز املوت هذا هو الذي نزل إىل اجلحيم ، 

  .وأعطى الناس كرامات

 ا ألبيه ، لعال معهرفع قديسيه إىل اأعطاهم قربان.  
 ذوِقِب ه املوت عن  األحياء ا خلص  ،  وحنـن  . رقدوااح للذين   وأعطى الني

  . بل جتسده الطاهرأنعم علينا بنور قيامته من ِق ،  زماناًأيضا اجللوس يف الظلمِة
 ،وجنسر بدالٍة فليضئ علينا نور معرفتك احلقيقية لنضئ بشكلك احملىي 

  ......أبانا يا :  ونقول ،أن نصرخ حنو أبيك الذي يف السمواتبغري خوف 



 ٩٢

 قسمة تقـال يف عيد الصعود اإلهلى- ٣٦
ُ

  

              يدة من بني األمـواتأن  ،    أيها املسيح إهلنا الذى شاء بعد قيامته ا

يظهر لتالميذه القديسني مدة أربعني يوماً يكلمهم عن األمور املختصة بـه ىف    

 مؤكداً على حقيقة موته وقيامته ، ويكلمهــم عن         كل األسفار املقدسة ،   

ملكوت اللـه ، وأوصاهـم وصايا ، ورسم هلم مراسم العبادِة املقبولـِة ،             

 .ونظامها وترتيباا ، وعلمهم تدبري الكنيسِة وعهد إليهم بقيادا ورعايتها 

              مث أخذهم إىل جبل الزيتون ، ورفع يديه وباركهم ، وفيما هو يباركهم 

فترق عنهم وصعد إىل السماء ، ورأوه بعيوم وهو يرتفع عنهم ، وظلـوا              إ

لقـد  . شاخصني بأعينهم حنو السماء ، وهو منطلق إىل السماء ىف جمٍد عظيم           

 .صعد اللـه تاٍف ، صعد اللـه بصوت البوق 

                يا سيدي أن ال يكون صعودك سراً وال ىف اخلفاء، بـل ىف لقد شئت 

ئر املؤمنني اـتمعني    ك القديسني ورسلك األطهار ، وسا     العلن وأمام تالميذ  

، وجلوسك عـن    ك حقيقة صعودك إىل السماء يقيناً       ، معلناً بذل  على اجلبل 

 .ميني العظمة ىف األعاىل



 ٩٣

               يا من فدانا بدِمِه الثمني ، وبعد أربعني يوماً من قيامته إرتفع واجتـاز 

خلريات العتيدة وجلـس  السموات ، ودخل السماء عينها وهو رئيس كهنة ا      

عن ميني القدرِة ، منتظراً بعد ذلك أن جيعل أعداءه موطئاً لقدميه ، ولـيس               

بدم تيوٍس وعجول ، بل بدم نفسه دخل األقداس مرةً واحدةً فَأوجد فـداءاً           

 .أبدياً 

           ليس أحد صعد إىل السماء إال الذى نزل من السماء ، وبعد أن قـدم 

د عـن ميـني عـرش اجلـالل ىف          لس إىل األب  عن اخلطايا ذبيحةً واحدةً ج    

، فخضعت له املالئكة ورؤساء املالئكة وسجدت وخـرت أمـام           السموات

 .احلي إىل أبد اآلبدين 

               ، ِه من صورة الرب وقَِبلَ صورة العبـديا من مبجيِئِه األول أخلى ذات 

 أخلى ذاته من صورة اد وقَِبلَ صورة اهلوان ، فبصعوده إىل مساء السموات            

 .، إهلاً مباركاً إىل األبد  إىل حيث جمده وجلس على عرش اهللادخل



 ٩٤

              اا ، وبعد أن طهر لقد أخذت يا خملصي طبيعتنا الترابيِة ، واحتدت 

وقدستها صعدت ا إىل السماء ، وجلست ا على عرش القدرِة ، فـِصرنا              

 . اآلب حنن شركاء الطبيعِة اإلهليِة ، وأصبحنا جالسني معك وفيك عن ميني

               ، فإذ صار لنا ثقةً بالدخول إىل األقداس بدم ربنا يسوع املسيح ربنـا 

سبيالً جديداً حياً كرسه لنا ىف احلجاب أى يف جسده ، فلنتقدم بقلٍب صادٍق              

  .وإمياٍن كامل إىل اهللا اآلب بعد أن اغتسلنا بدمه من خطايانا 

 أخطأنا باختيارنا بعـد   فإنه إن ،  ولنسابق بالصرب ىف اجلهاد املعروض أمامنا       

ما حصلنا على معرفة احلق ، فال تبقى بعد ذبيحةً عن اخلطايا ، وإمنا انتظـار                

 .دينونة رهيبة وغرية ناٍر عتيدة أن تأكل العصاة

وفى عيــــد العنصــرة يضـــــاف
ُ

 

               أنت اآلن يا ملكنا ، يا من سكبت ىف يوم اخلمسني روحك القـدوس 

  . فتكلموا باللغات  ، لقديسني ورسِلك األطهار املعزى على تالميذك ا



 ٩٥

      لنكون أهالً لنعمتك فنتناول مـن       ،    طهر أرواحنا وأنفسنا وأجسادنا

شجرة احلياة احلقيقية معطية احلياة للنفس واجلسد والروح ، وهى اجلـسد            

 .املقدس والدم الكرمي 

 شاخصةً  إرفع قلوبنا إىل فوق لنعاين جمدك ، وامنح عقولنا أن تظل

                               : أن نقول بشكٍر ، حنوك بتقوى وبٍر ، واجعلنا مستحقني 

  يف السمواتأبانا الذي يا 



 ٩٦

 قسمة تقال يف - ٣٧
ُ

   الرب يسوع مصردخول

الرب إهلنا اخلالق غري امل رئي ، غري املَحوي ، غري املفحوص أيها السيد.  

 لوحيد يسوع املسيح الكلمة الذايتنه اإب ،  الذي أرسلَ نوره احلقيقي.  

                يف حِضِنه األبوي كل حني  ، أتى وحلَّ يف احلشاء البتويل غري الكائن 

  .الدنس ، ولدته وهي عذراء وبتوليته مصونة 

             وعساكر السموات ترتلُ له صارخني قـائلني ،  إذ املالئكةُ تسبحه  :

لوءتان من جمدك   قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت ، السماء واألرض مم        

  .األقدس 

         إىل مصر يف ِحضن أِمـِه مـرمي املالئكة ، جاء اليوم سبحههذا الذي ت 

  . العذراء ، السماء اجلديدة والبار يوسف النجار

               للي يا مصر مع كل بنيك وختومك ، ألنه أتى إليك حمـبإفرحي و 

  .البشر الكائن قبل كل الدهور 



 ٩٧

     إىل مصر على سحابٍة :  نبوته   إشعياء النيب العظيم قال يف إن الرب قادم

  .خفيفٍة والسحابةُ كانت القديسةُ مرمي العذراء 

            إهلنا علي قلوبنا وأرواحنا ، لكي بقلٍب طاهٍر، ونفـِس فليبارك املسيح 

 ثابت ، جنسر بدالـٍة بغـري        ، وحمبٍة كاملة ، ورجاءٍ    وإمياٍن بال رياء  مستنريٍة ،   

  :ه اآلب القدوس الذي يف السموات، ونقول ، أن ندعوك يا اللـخوٍف

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ٩٨

تقال يف قسمة  - ٣٨
ُ

   وعيد الرسل وسنويصوم الرسل

  رئيس الكهنة األعظم ، أنت هو كلمة اآلب اإلله الذي قبل الدهور ، 

  .من أجل خالص جنس البشر،  الذي جتسد وتأنس 

      ـ ،    اًوكهنوت ، اً خمتار اًودعا له من مجيع األمم جنس ،  ةً مقدسـة  ـوأم

  . اً مربراًوشعب

 عليهم مثل وحلَ ،  الروح القدس على الرسل يوم اخلمسنيإذ أرسلت 

 وكـل   ،ومألهم من كل معرفـةٍ    .  منهم  على كل واحدٍ   منقسمٍة،   ر  ألسنة نا 

وتكلموا بكل اللغات وبـشروا     . دق الصا كعِدوكل حكمٍة روحية كو   ،  فهٍم

  . يف مجيع األمم القدوسكِمساب

  فكان ظل أحدمها يشفى األمـراض، ،  أما بطرس وبولس الرسوالن 

  . ج األرواح الشريرةوتخِر ، وكانت مناديل وعصائب اآلخر تذهب األمراض

     دمهما مـن أجـل      كافس ، ا األمم لَّموبعدما كرزا بإجنيل امللكوت وع 

 . وإكليل الشهادةوناال إكليل الرسوليِة ، مسكإ



 ٩٩

 حبلـول الـروح    ،   القديسني ورسله املكرمني      من أنعم على تالميذهِ    فيا

 . واآليات والعجائـب     صنعوا األشفيةَ وأعطاهم السلطان أن ي    ، املعزى عليهم 

  .وردونا إىل اإلميان احلقيقي بالثالوث القدوس، مسه القدوس اوبشرونا ب

 ن ِجباركك ومنَ سبحك ونألجل هـذه الـنعم العظيمـة      ،   ك ونشكرك د .

 ،وأنفـسنا ، وتطهر قلوبنا  ، نعم علينا بغفران خطاياناأن ت، سيدنا ونسألك يا

أن ،   بغـري خـوفٍ   بدالـةٍ جنسر، لكي بقلٍب طاهٍر  ، وأرواحنا، وأجسادنا 

   : ونقول ، نصرخ حنو أبيك القدوس الذي يف السموات

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ١٠٠

قسمة تقال يف   - ٣٩
ُ

  صوم الرسل وسنوي

      ُكمـا   ألنـه ،   ستقصاءرقك عن اإل  ما أبعد أحكامك عن الفحص وط

  . البشربين علت أفكارك عن كذلك أيضاً، علت السموات عن األرض

  نعم ،   هذه عن احلكماء والفهماء وأعلنتها لألطفال الصغار       إذ أخفيت

لتخزى  ، الء العاملهخترت ج، ا   هكذا قد صارت املسرة أمامكآلباأيها 

  .لتخزى م األقوياء ، خترت ضعفاء العاملاو ، ءم احلكما

 للسمك اًخترت بطرس هذا الذي كان صياد      ا    ، فصيرتللناس اً صياد ه  .

 وأبواب اجلحـيم    ،أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبين كنيسيت      : " قلت له   

: " هذا الذي عندما سألت تالميذك األطهار قائالً هلـم          ،   "لن تقوى عليها    

أنت هو املسيح إبن اهللا احلي خملص : " صرخ قائالً"  إين أنا ؟     ول الناس من يق 

  " .العامل 

طوباك يا مسعان إبن يونا ، إن دماً وحلماً مل يعلن لك ذلـك ،               : فقلت له   

  . فيك ه احلالـلكن روح الل



 ١٠١

  . رف بك أمام امللوك والوالةعت، اجارية الذي أنكرك أمام 

 ًطويالًاًنما زأما بولس هذا الذي ظل طاردا  ، صيرحيمـل  اً خمتار إناًءته 

  .مسك القدوسإ

 بغتـةً  يما هو ذاهب إىل دمشق ليقبض على املسيحيني ويعـذم، فف     

شـاول   " :يقول له  ،  من السماء  اًومسع صوت ،  من السماء  شرق حوله نورٌ  أ

  !"  عليك أن ترفس مناخس؟ صعب شاول ملاذا تضطهدين

  . وأسس كنيستك املقدسة وعلم  كرز وبشرالذي،لسان العطر هذا      

  خرآوىفومل   بطرس وبولس مبا مل تره عني، الكل أنعمت على رسوليك

  . على قلب بشٍروما مل خيطر  ، تسمع به أذن

ونـاال  ،   منكس الرأس وبولس حبد السيف     اًستشهد بطرس مصلوب  اف     

  . وإكليل الشهادةإكليل الرسوليِة

  م علينا حنن   نِعإ  ، عم اجلزيلة على رسوليه بتلك النِ   ه الذي أنعم    ـيا الل

 : كي ندعوك بشكٍر، وآثامنااخلطاة بغفران خطايانا وذنوبنا 

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ١٠٢

قسمة تقال يف  - ٤٠
ُ

  عيد الرسل

      يا اهللا اآلب السماوي  ،هلنا وخملصنا  أبا ربنا وإ  ،   على كل شيء     القادر

 عشر رسوالً ليكونـا لـه تالميـذ     دعا له إثىنالذي،  وملكنا يسوع املسيح  

  .وسبعني آخرين 

   وأعطاهم السلطان أن يشفوا املرضـي وي  ويطـردوا  ، ص طهـروا الـرب

 النجسةِ الشياطني واألرواح     ، وليكرزوا باإلجنيل للخليقـةِ    املوتى  قيموا  وي ، 

  . سم اآلب واإلبن والروح القدساويعمدوهم ب، كلها 
    لذه القديسني ورس  مييا من أقام تالء كهنـة    األطهار ليكونوا رؤسـاَ    ه

بـالروح  ، املـؤمنني  ن ويقدسون  ويباركو ن ويعلمو نيكرزو،  العهد اجلديد   
وجيعلـوم  ،  هلم خطاياهم ن التائبني ويغفرو نويقبلو،  القدس الذي أعطاهم    

للحيـاة  ،  وقوتاً ألرواحهم   ،   لنفوسهم   غذاًء ،   أهالً لتناول أسراره املقدسة     
  . بديةاأل
     ومـنحهم    ، ه تالميذه القديسني ورسله األطهـار     ويا من نفخ يف وج

، وأن   وكل قوة العدو الـشيطان    ،   والعقارب   سوا احلياتِ و أن يد  سلطانال
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،  علـى األرض   وأن يكونوا له وكـالءَ    ،  يتعهدوا املؤمنني بوسائط اخلالص     
علـى  يوزعوـا   ،  سـتحقاقاته الكفاريـة     إومستودعاً ملواهبه اخلالصية و   

  . ووكالء أسراره احمليية، مستحقيها

             يا من سكب على تالميذه القديسني بعد صعوده إىل السماء مواهـب

فقدسهم وبـررهم وطهـرهم     ،   روح احلق املنبثق من اآلب       ،الروح القدس 

وصريهم قـادرين   ،     وقوةٍ  وشجاعةٍ  ومشورةٍ  وفهمٍ ومألهم من كل حكمةٍ   

  . هاويفتنوا بإجنيل اخلالص املسكونة كلَّ،  ويتكلموا باللغات، على أن يتنبأوا 

    َّلَاللهم يا من وك      قيموا من بني    تالميذه القديسني ورسله األطهار أن ي

 ورعاية قطيـع   ،ل امللكوتــخلدمة إجني،  ومشامسة  وكهنةًًاملؤمنني أساقفةً 

  . املسيح وتدبري كنيسته املقدسة

   لَّ كرزوا وع  أنوبعد وقـسوس أسـاقفة ،   هلـم  سوا وأقامواموا وقد، 
  . لديهم سهم مثينةًونفمل حيسبوا  و، ، ووكالء، خلدمة إجنيل الرب ومشامسة

    م من أجل إمسفبذلوا حياويف  ، ويف أسـهارٍ ،   القـدوس يف أسـفارٍ   ك 
 أو ،   وبعد أن قاسوا عذابات أليمة ماتوا رمجـاً         ،    كثريةٍ ويف أتعابٍ ،   ٍمأصوا
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 وإكليـل   ،فنالوا إكليل الشهادة   ،   طعت رؤوسهم   أو قُ  ،   أو صلباً    ،   حرقاً  
  . الرسولية

       ًطعت رأسه  وبولس الرسول قُ  ،  فبطرس الرسول مات مصلوباً منكسا

ية فتقطعـت  ر يف شوارع اإلسكند   وجروهوه  ربطومرقس الرسول   ،  بالسيف  

،  لبالدنا املصرية     فكانت بركةً   ،   هؤوسالت دما ،  وشمت عظامه   ،  أوصاله  

    .رثوذكسيِةوكنيستنا األ

 أمامـك    قبلنا حنن أيضاً طاهرين بال عيبٍ     ا مالله   ، بروحـك   ونـق 

قلوبنـا ،  وأجسادنا ، بل أيـضاً أفكارنـا ، و      ،  وأنفسنا،  أرواحنا  ،  القدوس

أن  خمادعٍةبدالٍة بغري    ، و  غري غاشٍة ، وثقة غري ناقصةٍ     ، حىت جنرؤ مبحبٍة     ونياتنا

متها لتالميذك  بالصالة اليت علَّ  ،  ي  السماو،   أيها اآلب القدوس     كنصرخ حنو 

  : قائلني ، طهار األ

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  



 ١٠٥

 قسمة تقال يف - ٤١
ُ

  أعياد املالئكة 

  والسمائيني والسيدة العذراء وسنوي

         ه الذي  ـ،محل الل  هوذا كائن معنا على هذه املائدة اليوم عمانوئيل إهلنا

  .حيمل خطية العامل كله

  الذي يقف أمامه مجيع الطغمات السمائية      ،   ى كرسي جمده  اجلالس عل ، 

  .، وخير ويسجد له رؤساء املالئكة الذي تسبحه املالئكة بأصوات الربكة

       يقولون تـسبحة الـثالث      ،   األربعة املخلوقات احلية غري املتجسدين

وأربعـة   ، على كراسـيهم    جلوس اًواألربعة والعشرون قسيس   ، التقديسات

 يف  من ذهـبٍ اًوأربعة وعشرون جام ، يل ذهٍب على رؤوسهموعشرون إكل

ويسجدون أمام احلي إىل  ،  الذي هو صلوات القديسنياًمملوءة خبور، أيديهم 

  .ين بدأبد اآل

    ًيـسبحون الـرب    ،   البتوليون غري الدنسني     واملائة وأربعة وأربعون ألفا

  . آمني الليلويا، قدوس قدوس قدوس  :قائلني
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 اإلله الواحد آمني الليلويا، االبن والروح القدس بسم اآلب و.  

 ًنسجد للثالوث القدوس وحنن أيضا  ،ـ  : قائلني ونسبحه ه ـقدوس الل

  . آمني الليلويا ،  ضابط الكلاآلب

  إقدوسالوحيد يسوع املسيح ربنا ، آمني الليلويابنه  .  

 آمني الليلويا قدوس الروح القدس الباراقليط ،.  

 ٌُآمـني    والدة اإلله الطاهرة القديسة مرمي العذراء      اً جمد  ومملوءةٌُ مقدسة،

  .الليلويا

 ٌُآمني   هذه الذبيحة اليت ذُحبت عن حياة العامل كله        اًجمد  ومملوءةٌُ مقدسة،

  . الليلويا

     إن جسدي هو مأكـلٌ     : " صرخ خملصنا الصاحل قائالً   ،   من أجل هذا 

 وأنا  يفَّ يكونيي ويشرب دممن يأكل جسد ، حق  هو مشربيودم ، حق

  ".   فيه أكونُأيضاً

 لكي بقلٍب  ، وأرواحنا ، وأجسادنا  ، طهر أنفسنا  ، سيدنا  نسألك يا

 ، وإمياٍن بال رياء ،ي ، ووجٍه غري خمز وشفتني نقيتني، ونفٍس مستنريٍة طاهٍر،
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ن نطلـب   أ خوٍف بغِرير بدالٍةجسن ،  ثابٍتورجاٌء ، وصٍرب كامل ، ونيٍة نقية

  :   ونقول،ي السمواتـدوس الذي فـ القاآلبك أيها ـإلي

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ١٠٨

قسمة تقال يف - ٤٢
ُ

  السيدة العذراء وأعيادهاصوم  

  ) ًويف صوم امليالد أيضــا  ( 

  والناظر من علو مساه إىل قلوب املتواضعني        ه الساكن يف األعايل   ـيا الل،

 مـن الـروح   اًوأن جيئ إلينا متجسد، يفتقدنا برمحته  الذي شاء أن     ،من عبيده 

  . ومن القديسة العذراء مرمي ، القدس 

      د أبانا آدم باخلالصت وعدهِ  ، يا من وعس جل املُ وثبميع اآلباء مبيالده قد

ختارها مـن  اضلها وفَ ، وعفيفة ،  نقيةمن بكر بتول ، لء الزمانالبتويل يف م

، كـل حـني   و اًالعذراء دائم ، العذراء الدائمة البتوليةهى  ، بني نساء العامل

  .السماء الثانية ، ، فخر جنسنا اء اجلديدةحو مرمي،
 ،ناه ورمحته يا من أحبض حبه، ومن دالئل عدلـهِ  ، وأراد من فَيوبـر  

، ويرفـع عنـا      أن يفدينا من موت اخلطية األصلية      ،  وقضائه وثبوت حكمهِ 
ـ االـيت    أن ميوت بدالً عنا يف جسم البشرية ،       ب ، عقوبتها األبدية  ذها مـن  خت

صـارت   ،  الـشقاء أصلاء األوىل   وكما كانت حو  . الصء مرمي أم اخل   العذرا
  . حواء اجلديدة باب السماء



 ١٠٩

   ،د من الِبكر البتولفكان وحيد األم كما هو وحيـد اآلب   يا من جتس ،

وهـى   ، دائمة والعفَّة الكاملـة الالبتولية  ،مبيالده الزمين من العذراء وأكرم 

 وحواء عندما كانا     األبوين األولَين آدم   عليهااليت خلق    ، صورة البهاء األولية  

  . يف فردوس النعيماًمع

 اء الثانيةف حوبأن سكن يف أحشائها تسعة أشهر كاملة،   يا من شر ، 

 بشريٍةجسدا بنفٍس ر وصا ، بالروح القدس الذي حلَّ عليها   ،  وكُون من دمها    

وِلد منـها  و ، نفصالافتراق أو ابغري ، ، وطبيعة واحدةٍ    واحدٍ إقنوٍمد به يف    حتا

    .الذي كان ومل يزل إهلًا مباركًا إىل األبد،  الكلمة

  يا م وترىب.  اخلليقة من نعمته   ، وهو الساقي كلّ    ضع من لنب العذراء   ن ر 

ركبـة  املو اجلالس على وه ى ركبتيها،وجلس عل ونام بني يديها، ،ضنهاَيف ِح

  .سجد له املالئكة ورؤساء املالئكة األطهارتو ، يةوبيمريشال

      ف ِمصر حبضوره رعلى السحابة الـسريعة واخلفيفـة      اًاكبيا من شر  ، 

ومل تكـن   ، وذاب قلب ِمـصر داخلـها   ، رجتفت أوثان ِمصر من وجهِهاف
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يف نقائها ورقَّتها وطهارا كـل   ، السحابة السريعة اخلفيفة غري العذراء مرمي

  .حني

 م األمومة يف مرمي العذراءكروكان  ،  هلااًكان خاضعو ، يا من شاء أن ي

  . ويستجيب طلباا ، ويقبل شفاعتها ،  يلبى نداءهااًدائم

      ه العذراء عند تلميذه احلبيب يوحناع أمدوجعل هلـا يوحنـا   ، يا من أو

  . وبننياًوصيرنا هلا باإلميان أوالد ،  لنااًبنا إياها أموىف يوحنا وه ،اًبنا

       س اًتوقد صارت تابو   - الصيا من مل يشأ للعذراء أم اخلسكن فيه   اً مقد 

، عه بعد موا إىل السماء    ففر أن يبقى هذا اجلسد على األرض      - اًب جسدي الر

   . على أيدي املالئكة ورؤساء املالئكة القديسني

   ف جنسنا  يا من شفنا وشرصعدو اً،ختذ من مرمي العذراء جسد    ابأن  ،   ر 

ِدبه إىل السماء فأوجد فداًء أبفِصرنا فيه جالسني  ، وجلس به على العرش ،اًي

  .عن ميني اآلب

جعلنـا  او ، قبل شفاعة العذراء أمـك فينـا  او ، غفر خطاياناارمحنا و ا

حىت جنرؤ  ،  وللتناول منهما    ،  الكرمي كمستحقِّني للمس جسدك املقدس ودمِ    
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  ، أن نـصرخ إليـك أيهـا اآلب القـدوس       العبيد بغري خوف ،  بدالة البنني   

  :  ونقول، السماوي

  ...يف السموات أبانا الذي يا 
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قسمة ت - ٤٣
ُ

  قال يف عيد التجلي ايد 

   ُرئيس الكهنة األعظـم    ،   اآلب اإلله الذي قبل الدهور       أنت هو كلمة

  . البشر سد وتأنس من أجل خالص جنالذي جتس

         ًمقدسـةً  وأمـةً  وكهنوتاً   مملكةً،  ودعا له من مجيع األمم جنساً خمتارا  

  . وشعباً مربراً

       معه تالميذه بطـرس ويعقـوب       وأخذ،  الذي صعد فوق جبل تابور 

  من الشمس وثيابـه مثـلُ      أكثره يلمع   وكان وجه ،  ي أمامهم   وجتلَّ،  ويوحنا

عن الفداء الذي   ،   النبيان موسي وإيليا ومها يتكلمان معه        وظهر هلم ،  الثلج  

كان مزمعاً أن ييف أورشليم لهكم .  

  ًظللتهم  منريةً وإذ سحابة  ،  ُهذا هو إبـين    " :  من السماء قائالً    وصوت

مسعوااله ، احلبيب الذي به سررت"  .  

         أن ال تكون  هـذه  ، فلهذا نسأل ونطلب من صالحك يا حمب البشر

  . ألننا قدمناها لك عن ضعٍف،  خلطايانا وعاراً آلثامنا اًتذبيحة تبكيال
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     لكي بنفسٍ  ،   ونياتنا كلنا  ،   وأرواحنا   ،   وأجسادنا   ،   بل قدس أنفسنا 

،  كاملة   وحمبٍة،  وإميان بال رياء    ،    طاهرٍ وقلٍب،   غري خمزي    ووجٍه،   مستنريٍة

ي الـصالة املقدسـة الـيت    أن نصلّ،    بغري خوفٍ  ر بدالةٍ جنس،   ثابت   ورجاٍء

      :   بشكٍرقائلني، األطهار لتالميذك القديسني والرسل أعطيتها

  ...يف السموات أبانا الذي يا 
 



 ١١٤

 تقال يف أعيــاد القديسني - قسمة لآلب - ٤٤
ُ

  

             اية كـلمجد الثالوث القدوس الواحد يف اجلوهر الذي هو بداية ون 

غمات الـسمائية ومـصاف القديـسني       اخلريات ، مسبحني مع املالئكة الط     

 .والصديقني بإتفاٍق واحد

      ـ    ،    طوباهم باحلقيقة هؤالء القديسون ساك ااهـدون   األبـرار والن

 والعامل  ،متأملني ،   الذين كملوا أتعاب فضائلهم، متضايقني      ،  والعابدون األمناء 

 ، وأكملوا السعي  ،وحفظوا اإلميان ،  وجاهدوا اجلهاد احلسن    . ال يستحقهم   

 .وأخرياً وضعت هلم أكاليل الرب النورانية 

         جاهدوا بنسٍك وإتضاٍع وصٍرب يف الليل والنـهار ، وأضـاءوا العـامل 

بوصية اإلجنيل منريةً يف حيام ، فصاروا ميناء اخلالص لكل النفوس املشتاقِة            

 .إىل احلياة األبدية 

        ، م وطلبوا فوجدواوقرعوا ففُتح   سألوا فأخذوا ،   عاشوا اإلجنيل بإميا 

ولبسوا . ، ودخلوا مع العريس إىل أورشليم السمائية مدينة امللك العظيم           هلم
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لُباس العرس وحفظوا الترنيمةَ اجلديدة ، مسبحني اللـه مع كل الطغمـات            

 .السمائية بال فتور 

   طوىب هلؤالء القديسني األبرار الذين إلتحفوا بالتواضـع          ،    باحلقيقِة  ، 

ركوا فـأد ،   والكمال ،والنقاوة،  واحلب   ،   والتقوى  ،  لسهر  وا ،   واملسكنِة  

 .أن يعيدوا مع املسيح يف فردوس النعيم ، تلك النعمة العظيمة الفائقة

      ـل ربنـا يـسوع         عظيمةٌ باحلقيقِة هي الكرامة اليت استحقوها من ِقب

الذي أعطاهم مواهب الروح القدس ، فصنعوا اآليات والعجائـب          ،  املسيح

 . باسم الرب ،وأقاموا املوتى ، وأخرجوا الشياطني  ، ضى وشفوا املر

        والقفـار  ،   والـرباري    ،    تشهد باحلقيقِة جلهادهم املغاير املظلمـِة، 

وعاشوا فيهـا    ،   والقبور اليت سكنوها     ،   والكهوف   ،   ، والشقوق   بالواجل

بطهارٍة وعفاف ، وقدموا قلوم وعقوهلم وأجسادهم ذبيحةً حمرقة للحـب           

على مذابح عبادم العقليِة ، وفاح خبور فـضائلهم كعنـٍرب مـن              ،   ى  اإلهل

 .وصاروا كواكب على األرض  ، الفردوس 
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              خ حنوك يا إهلنا املبارك حبيب مجيع القديسني وملكهم  ، أنوحنن نصر 

ترسل لنا روحك القدوس الذي رافقهم وشددهم وأوصلهم إىل الفردوس  ،            

 القطيع املقدس  ، ونسرع يف طريق جهادهم         لكى يرشد خطواتنا يف إثر ذلك     

ناظرين إىل رئيس اإلميان ومكمله الرب يسوع  ، ليصري لنا نصيباً مع هؤالء              

  : قائلني ، القديسني األبرار والصديقني  ، ونشترك معهم كل حني يف الصالِة 

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ١١٧

   قسمة لآلب- ٤٥

تقال يف أعياد آبائنا األن ( 
ُ

  ) بياء الصديقني 

        الذي كلمنا بـصوته فـيهم ،        ،    يا اللـه إله آبائنا األنبياء الصديقني

وأعلن شريعة الرجاء لشعبه املختار ، وأعلن ألنبيائه الصديقني حمبته للبشر ،            

فتكلموا بنبوات عن املخلص املنتظر ، وجتسده والهوته وموتـه وقيامتـه ،             

 وشرف حيـاة    ،كلها واختبار املسرية معه   وأعلن م أفكاره اإلهلية للخليقة      

  .القداسة والكمال 

        الذي أعلن عن نفسه ملوسـى       ،    يا اللـه إله آبائنا األنبياء الصديقني

إله أحياء وليس إله     ،   أنا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب      : قائالً   ،   النيب قدمياً   

 الذي أحبك   ما أعظم كرامتك يا سيدنا اليت أعطيتها ألبينا إبراهيم        . أموات  

فقبلتها وجعلتها رمـزاً     ،   إىل املنتهى ، وأطاع بتقدميه إسحق وحيده ذبيحةً         

اإلله املتجسد خملصنا على الصليب ، فـرأى   ،   لذبيحة اإلبن الوحيد اجلنس     

  . إبراهيم يوم فداء خملصنا للبشر وفرح 



 ١١٨

         نـا  الذي تنازل إىل ضيافة أبي     ،    يا اللـه إله آبائنا األنبياء الصديقني

إبراهيم يف خيمته ، وكشفت له أسرار أعمالك اإلهلية ، وثبت وعدك له من              

 وقبل أن يـذبح  ،أنت هو إله أبينا إسحق الذي سار يف خمافتك. أجل اإلميان   

حباً لك وطاعةً ألبيه ، ففديته بيد مالكك على جبل املُريا ، وأقسمت هلمـا               

  .بالربكِة والوعد باخلالص من نسلهما 

  لـه إله آبائنا األنبياء الصديقني ويعقوب الذي جاهد بقـوٍة مـع     يا ال

 ،ورأى السلم السماوي وعمانوئيل جالـساً عليـه       . اللـه والناس وغلب    

حتيطه القوات املالئكية مبجد عظيم ، وباركت يف نسله وجعلتـهم أسـباطاً             

  .وحفظت هلم العهد 

       ا امللـوك والكهنـة     ين كلمو  يا اللـه إله آبائنا األنبياء الصديقني الذ

ليذكروهم بوصايا الرب ، ووخبوهم على خطاياهم ليعدوا للـرب          ،  والقضاه

وتكلموا بالتصريح عن إبن     ،   عدل اللـه ورمحته   ب اوناديو ،   طريقاً مستقيماً   

، تى كعبد متأملاً من شعبه وألجلهم     اإلنسان وملك السالم واملخلص ، الذي يأ      

  .وأعدوا له شعباً مستعداً ،  كثرية وتنبأوا عن املسيح قبل جميئه بأجيال



 ١١٩

              ميا اللـه إله آبائنا األنبياء الصديقني الذين شـهدوا للحـق حبيـا 

لموا وأُهينوا ، ولكن ظلت نفوسهم مستنريةً مبحبـة اللــه وتـصديق           وظُ

الوعود اإلهلية ، وكتبوا شريعة اللـه ىف قلوب البشر ومن أجل عظم أمانتهم        

روا ، وأُلقوا ىف النريان وللوحوش ، وقُتلوا ، لكنهم          عذبوا ، وجلدوا ، ونش    

  .ثبتوا ىف أمانتهم للنفس األخري 

        الذين ناحوا وبكوا على آثـام       ،    يا اللـه إله آبائنا األنبياء الصديقني

وتوسلوا إليـك لترفـع سـخطك        ،   شعوم ، ومحلوا نريهم على أعناقهم       

ـ  . ولتردهم إىل خالصك     ،   وغضبك عنهم    ذين منـهم إختطـف     هؤالء ال

 ،بالروح ودخل ىف سر اللـه ، وعاين األجماد الروحية والرؤى الـسماوية            

ىء املـسيح املخلـص والراعـى       مبج ،   وكلمونا بالرجاء ىف الوعود اإلهلية      

  . ، الذى يرعى خرافه باحلب والعدل الصاحل

        الذين من أجل أمانتهم وإ  يا اللـه إله آبائنا األنبياء الصديقني ، مميا ،

أعطيتهم أن يصنعوا املعجزات ، وأقاموا املوتى بقوتك وفسروا األحـالم ،            



 ١٢٠

 ، وأناروا الطريق إىل العهد اجلديد ، فأشـركتهم ىف           وفهموا املقاصد اإلهليةِ  

  . هم جمدك ىف التجلى على طور طابورجة أجماد اخلالص ، وأصبغت علي

         أن ترمحنـا    ،   يقني   وحنن نطلب منك يا اللـه إله آبائنا األنبياء الصد

وترفع غضبك عنا ، وتردنا إىل جة خالصك ، وال تتخلى عنا مـن أجـل              

 ،  طلبام املقدسة ، لكى بقلٍب طاهٍر ، ونفٍس مستنريٍة ، ووجٍه غري خمـزى               

 ،  بغري خوف  ثابت ، نستجرىء بدالةٍ   وإميان بال رياء ، وحمبٍة كاملٍة ، ورجاءٍ       

  :  ، ونقول أن ندعوك يا اللـه اآلب السمائى

  ...يف السموات أبانا الذي   

  

  

  

  

  

  



 ١٢١

  يسنو -قسمة لآلب  - ٤٦

      اأيها الرب إهلنا العظيم والذيت وإله كل عزاء، أبو الرأفا  عظيممسه ،

الذي قبل إليه من أيدينا حنن الضعفاء اخلطاة هذه الذبيحة العقلية واحلقيقيـة             

   .غري الدموية

        طهرنا من كل دنس اجلـسد  ،  البشر  أنت أيضاً يا سيدنا الصاحل حمب

  .والروح 

 خالصاً ألنفسنا  ،  جعلنا مستحقني أن ننال من خرياتك غري املوصوفة         ا

    .وجواباً أمام منربك املخوف، وأجسادنا وأرواحنا 

 ونصرخ حنوك أيها اآلب القدوس الذي يف السموات          أن ر بدالةٍ جنس  ،

  : ونقول

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  
  



 ١٢٢

 تقال-  لآلب  قسمة - ٤٧
ُ

   يف كل وقت

         الذي سبق بظهور هـذا     ،  اللهم أبا ربنا وإهلنا وخملصنا يسوع املسيح

،  يف وقـت الظهـرية   فيما أنا قائمٌُ: ألنه قال ، السر العظيم من قبل إشعياء   

رأيت رؤيا ووقع علىتعٍب (هٍن و (.  

 السموات مفتوحةً  رأيت     ، هبطت إىل أسفل  ةًاتي نور    مركبةً ورأيت  ، 

  . ون املركبةب يسحأحياءوأربعة 

   ووجهه يضيء مثـل النـار      ،    ه جالساً على املركبةٍ   ـومثل إبن الل، 

، وجه أسـد    :  وهذه أشكاهلم    أحياءورأيت األربعة   ،  والنار احلية حميطة به     

  . ووجه إنسان، ووجه نسر ، ووجه عجل
 هو جمدهم وكرامتهم     عظيم  .  ف وأجسادهم كالشعاع   وصجمدهم ال ي

 يلمعـون بربيـقٍ   ،   من الداخل واخلارج   اًن أعي مملوئنيوأربعة جهام   ،  احملرق  
وربوات ربوات  ألوف ٍ  ورأيت ألوف . وصوت أجنحتهم كمثل اخليل   ،  مضيئ

 رب   قـدوس   قـدوس  قدوس:  صارخني قائلني   ورعدةٍ  خبوفٍ قيامُ،  مالئكة  
  . قدسدك األالسماء واألرض مملوءتان من جم، الصباؤوت 



 ١٢٣

        وأربعة وعشرين شـيخاً    ،  ورأيت أربعة وعشرين كرسياً حول املركبة

على رؤوسـهم      وأكاليل ذهبٍ   نورانيةٍ وهم ملتحفني حبللٍ  ،   عليهم   جلوس  ،

:  وهم يـصرخون قـائلني     ، خمتارٍ  من خبورٍ   يف أيديهم مملوءةً   وجامات ذهبٍ 

قدوس  قدوس ،   مملوءتـان مـن    السماء واألرض  ، رب الصباؤوت  ، قدوس 

  . جمدك األقدس

       ِالطغمـات  ائرس تصرخ    ، فإذا ما قالوا التمجيد للجالس على املركبة  

  . آمني الليلويا: السمائية قائلني 

   فلما مسعتهم خفت فيم اري أحـد الـس   فأيت إىلَّ ،   على وجهي     وسقطت

ـ    : ونزع عين اخلوف وقال     ،  ومسك بيدي وأقامين     ال ،  ه  ـقم يا رجل الل

خذ : وقال يل   ،  أخذ مجرة بكالبتني من فوق املذبح وطرحها يف فمي          و. ختف

  . هي ترفع خطاياك وتطهر آثامك، لها هذه كُ

   ونزلـت إىل بطـين     ،  ها صارت مثل العسل يف فمـي        فكان ملا أكلت

هذه احلالوة اليت صارت يف فمك هي متحو آثامك         :  هو فقال يل   أما،  كاملرارِة



 ١٢٤

وتنظـر  ،    عظيمةً اًيت يف بطنك أنت تعلم أسرار     واملرارة ال ،  وتطهر خطاياك   

  . مناظر عظيمٍة

          كما صهرت ، من أجل هذا نسأل ونطلب من صالحك يا حمب البشر

لنجسر بدالـةٍ ، طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا،   عبدك إشعياء النيب     شفيت  

 ضابط الكل ونقول الصالة الربانية  اآلب نصرخ إليك يا اهللا      ، أن  بغري خوفٍ 

إذا ما صـليتم    ،   نه يف كل زمانٍ   أ ، احلبيب خلواصه األطهار   ك إبن اليت علمهاٍ 

     :  وقولوا ، فأطلبوا هكذا 

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ١٢٥

   قسمة لآلب - ٤٨

       نا للبنوِة بيمرة        يا اللـه الذي سبق فوسسوع املسيح ربنـا ، كمـس

نا حببيبك ، هذا الذي صار لنا       ، كرامةً د نعمتك اليت أنعمت ا علي       إرادتك

  . به خالصاً ، بدِمِه الطاهر لغفران اخلطايا 

             اإلله ضابط الكل ، ألنك جعلتنا مستحقني حنـن نشكرك أيها الرب 

        املقدس السمائي    اخلطاة أن نقف يف هذا املوضع املقدس ، ون كِّمل هذا السر ،

تحق شركتهما والتناولَ   لكي كما جعلتنا أهالً أن نكملهاَ ، هكذا أيضاً فلنس         

  .منهما 
                عنا كلَّ ظلمـِة عيونَ قلوبنا ، إذ نطرح يا من فتح أعني العميان إفتح 

الشر واخلبِث الذي شبه الدنس ، ونستطيع أن نرفع أعيننا إىل فوق حنو اء              
  .ِجمدك القدوس 

            ًعبِدك إشعياء النيب ، إذ أخذ أحد السريافيم مجرة رت شفيتوكما طه  
إن هذه قد ملست شفتيك ،      : مبلقط من على املذبح وطرحها يف فيه ، وقال له         

  .ترفع آثامك وتطهر مجيع خطاياك 



 ١٢٦

     هكذا حنن أيضاً الضعفاء اخلطاة ، عبيدك الطالبني رمحتك،  تفضل طهر 

عطنا هذه اجلمـرة احلقيقيـة   وقلوبنا ، وا ، وشفاهنا  ،  وأجسادنا   ،   أنفسنا  

  .للنفس واجلسد والروح ياةً احلمعطية 

         اليت هي اجلسد املقدس والدم الكرمي اللذان ملسحيك ، ال للدينونة وال 

للوقوع يف الدينونِة ، وال خزياً وتبكيتاً لزالتنا ، لئال إذا تناولنا منهما بغـري               

  .إستحقاق نكون مدانني ما 

            لوقوع يف   ولكي ال يكون لنا كثرة إكرامك يا سيدنا ِعلَّة ثقل باألكثر ل

 بل إنعـم علينـا      – أنت احملسن    –الدينونة ، عندما نصري غري شاكرين لك        

  .بروحك القدوس 

ونيٍة مستنريٍة ، وبوجٍه غري خمزي ، وإمياٍن بغري ريـاء ،  ، لكي بقلٍب طاهٍر    

ومبحبة كاملٍة ، ورجاٍء ثابت ، جنسر بدالةٍِ بغري خوف ، أن نقـول الـصالة           

يسني ورسلِه األطهار قـائالً     ك احلبيب لتالميذه القد   املقدسة اليت أعطاها إبن   

  : ، إنه يف كل زمان إذا صليتم فأطلبوا هكذا ، وقولوا هلم

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ١٢٧

   قسمة لآلب - ٤٩

 عظيم ، أبو الرأفات وإله كل عزاء أيها الرب إهلنا العظيم والذي إمسه.  

       هذه الذبيحة العقليـة     ،   فاء اخلطاة    الذي قَِبلَ إليه من أيدينا حنن الضع

  . واحلقيقية غري الدموية 

           أنت أيضاً يا سيدنا الصاحل حمب البشر ، طهرنا من كل دنس اجلـسد 

  .والروح 

      غـري املوصـوفِة ، خالصـاً         واجعلنا مستحقني أن ننال من خرياتك 

  .، وأجسادنا ، وأرواحنا ، وجواباً أمام منربك املخوف ألنفسنا

 ق أن جنسر بدالٍة أن نصرخ حنوك أيها اآلب القدوس الذي يف             ولنستح

  : السموات ، ونقول 

  ...يف السموات أبانا الذي   

  

  
  



 ١٢٨

  يقسمة لإلبن سنو - ٥٠

      رئـيس الكهنـة    ،  اإلله الذي قبل الـدهور      ،   أنت هو كلمة اآلب

  .الذي جتسد وتأنس من أجل خالص جنس البشر ، األعظم

       وأمـةً ،   وكهنوتـاً   مملكـةً ،   خمتاراً   جنساً،   ودعا له من مجيع األمم 

  .وشعباً مربراً ، مقدسة

   ُأن ال تكون هـذه      ،ب من صالحك يا حمب البشر     فلهذا نسأل ونطل 

 .ألننا قدمناها لك عن ضعفنا  . خلطايانا وعاراً آلثامنا الذبيحة تبكيتاً

ـ ،  يف كل شيء   بل كما أن هذه القرابني طاهرةً       ن إذ تفضلت وأفعمتها م

  . حبلول روحك القدوس عليها  ، كل شيء طاهر

      حنـا  تفضل قدس أنفسنا وأجـسادنا وأروا     ،  هكذا حنن أيضاً اخلطاة
 بـال   وإميـانٍ  ، طاهرٍ بقلٍب،   ى غري خمز  ووجٍه،    مستنريةٍ لكي بنفسٍ ،  ونياتنا

 أن نقـول الـصالة      جنرؤ بغري خـوفٍ   ،   ثابت   ورجاٍء،    كاملة    مبحبةٍ ،رياء
مىت صليتم  ،  طيتها لتالميذك القديسني والرسل األطهار قائالً       املقدسة اليت أع  

  ...يف السموات أبانا الذي يا  :فقولوا هكذا



 ١٢٩

  سنويقسمة لإلبن  - ٥١

        األزيل قبل األكوان ، اجلليس مـع       ،  أيها الكائن الذي كان ، الذايت

مل الذي شاء بإراداته أن يتأ    ،  اآلب، الوحيد معه يف الربوبية ، عنصر املراحم         

  .الذين أوهلم أنا ، عوض اخلطاة 

   وال ، الكاً وال رئيس مالئكة مل ترسل يل م  ،  صين   أن ختلّ  ألنك ملا أردت

،   من حضن أبيك إىل بطن البتول      بل أنت وحدك نزلت   ،  وال نبياً   ،   اًكاروب

وهذا هـو العجـب يف       ساننومشيت على األرض كإ   ،    كحقري   وصرت ،

   .تضاعكا

   واِخل،  ني  املزود محلك كمسكراألذرع محلّ ،   تك لفَّ قتك   ،  ـ  ور  بكَ

أنت الذي تقوت كافة اخلليقـة  ، اك  ، اللنب غذّلكمتك ، الفم قب البتول عظّ 

  .من نعمتك 

     َِبمن أجلي يا سيدي قلت والتجديف    العار   ،وقبلت   اهلوان والـسب  

   .والتهديد واللطم



 ١٣٠

  َلَظمك أنت خملص العاملومل يعرفوا أن،  العنيد ك الشعب.  

    املوت   ستحقأخرجوا القضية أنك م  ،    صلب وصرخوا يف وجهك أن ت

  .عن شعبك

   أنا احلامل قـضية    ،  جلي   الصليب من أ   ملك خشبةَ الشعب القاسي ح

  .يتاملوت بإراد

  على رأسك    مثةُضربك األ   ، صاق يف وجهك مـن أجلـي      نفضوا الب ،

  . ميينك  يفوقصبةً،  على رأسك وضعوا إكليل شوٍك

    تـضاعك  وأنت با ،  وصاروا يستهزئون بك    ،   ألبسوك ثوباً من برفري

من أجلي،  هذا كلهمحلت.  

  رفعوك على العود ، أنت الرافع كافة اجلهات بقوتك.  

  . ، أنت الساقي مجيع اخلليقة من نعمتك وقت عطشك سقوك خالً   ويف 

   .قري ، لطموك على خدك من أجلي ح  أوقفوك ىف احلكم ك

      جلدوك على ظهرك بالسياط  ،لكي تدفن   ،فنت يف القرب كاألموات   ود 

  .آثامي 



 ١٣١

 حرسوا قربك وخافوك جداً على كل اآلهلة ، ألنك باحلقيقية خموف .  

 و  يا خملصي باجلربوت     قمت ،أعطيتين و ،  شوكة اجلحيم عين   كسرت

 من يأكـل جـسدي    " : وأمسعتين صوتك قائالً  ،  جسدك ودمك ألحيا ما     

 حق،   حق ودمي مشرب   ، ألن جسدي مأكلٌ    ويشرب دمي يثبت يف وأنا فيه     

  ."من يأكلين حييا يب 

     علمتين حفظ وصاياك  ،ناموسِ ودرس وِص،   كحقـائالً    خلفـى  ت  :

  .لكي تتربر من خطاياك ،  مين قتربواتعال 

 يا سيدي قارعاً باب تعطفك ها قد أتيت .  

  .وجهاالت شعبك، عن خطاياي  فديةً، إقبل مين هذه الذبيحة  

 ورياءحل فينا بروحك القدوس، وطهرنا من كل إٍمث .  

 لكل ذنوبنا،  ومتحيصاً كفارة وفداًء، جعل لنا جسدك ودمك او .  

   ما يا    ،   للمس جسدك ودمك لشوقي يف حمبتك        ألين تقدمت فال حترقين

   .حرق كافة األشواك اخلانقة لنفسيابل ، جابلي 



 ١٣٢

 الذبيحة من أجل والدتك ، لكي نأيت إليك وأنت تأيت وحتل            قبل هذه ا 

، ونرفع أصـواتنا    ،  ه أباك أبا لنا     ـ ندعو الل  وبدالٍة،  فينا بروحك القدوس    

  : ونقول

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٣

  قسمة لإلبن سنوي - ٥٢

  مـن   أراد أن خيلـصنا بِهحبو، الوحيد اإلله الكلمة الذي أحبنا بنأيها اإل 

  .اهلالك األبدي 

  ىإشته، وملا كان املوت يف طريق خالصناا فينباً  أن جيوز فيه ح.  

  ليحمل عقاب خطايانا  ، رتفع على الصليب اوهكذا.  

  .وهو الذي تأمل  ،  أخطأنا نحنن الذي    

          وهو الذي دفع الديون ، حنن الذين صرنا مديونني للعدل اإلهلي بذنوبنا

  .عنا 

، واهلوان على اد  ،  والشقاء على الراحة      ،  فضل التأمل على التنعم       ألجلنا  

  .  الذي حيمله الكاروبيمشوالصليب على العر

 َلَِبقليحلنا من رباطات خطايانا ، ربط باحلبال   أن ي.  

  .وعطش لريوينا ، وجاع ليشبعنا  ، تواضع لريفعنا    

  ًليكسونا بثوب ب ، وصعد إىل الصليب عرياناره .  



 ١٣٤

 ولكي يسيل   .لكل ندخل إليه ونسكن يف عرش نعمته       ،   تح جنبه باحلربة    وفُ

  .الدم من جسده لنغتسل من آثامنا 

   فن يف القرب    وأخرياً مات ود   ، ليـ نا من موت اخلطية وي    قيم ا حيـاة   هبن

  . أبدية

  ن خطاياي هي الشوك الذي يوخز رأسك املقدسة ، إيا إهلي!  

 بسروري مبالذ الدنيا الباطلة  ، لبك  قأنا الذي أحزنت.  

        أنتوما هذه الطريق املؤدية للموت اليت ؟  فيها يا إهلي وخملـصي    سائر

  . عوضاً عين ته؟ هو صليب العار الذي محلَ أى شيء حتمل على منكبيك

       ما هذا أيها الفادي؟ ما الذي جعلكبذلك  ترضي ،أّ؟ العظيمنها أي ذلُّي 

  !!م حبك ظَّ؟ يا لِع  املرتفع أيوضع ؟املمجد

      نعم هو حبك العظيم   ،   بل إحتمال كل ذلك العـذاب      قّالذي جعلك ت

  .من أجلي 

          ًأشكرك يا إهلي وتشكرك عين مالئكتك وخليقتك مجيعا  ،  ألين عـاجز 

  .عن القيام حبمدك كما يستحق حبك 



 ١٣٥

     ًسببت  حزين يا نفسي على خطاياك اليت     إ ! من هذا؟  أعظمفهل رأينا حبا 

  . احلنون هذه اآلالم لفاديِك

 واحتمي  ك أمامِ ِاتهحارمسي جر  ا ،    عطين إ.  عليك العدو   فيه عندما يهيج

 ،   وأوجاعك تنعمي  ،وإكليل الشوك جمدي  ،  يا خملصي أن أعترب عذابك كرتي       

  .وحمبتك فخري وشكري ، ودمك حيايت  ، ومرارتك حالويت

إلهليحبربة احلب ا، إجرحيين  املسيح  يا جراح.   

 سكرين حبب من مات من أجلي، ااملسيح  يا موت.   

طهرين من كل خطية ، املسيح  يا دم .  

       بين بزيـت نعمتـك    رطّ،  إذا رأيتين عضواً يابساً       ،  يا يسوع حبييب، 

  .وثبتين فيك غصناً حياً أيها الكرمة احلقيقية 

        حتاد الً لإل إجعلين مستحقاً لذلك ومؤه   ،  وحينما أتقدم لتناول أسرارك

  .بك

  : قائالً،  أيها اآلب السماوي بنعمة البنني   لكي أناديِك

  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ١٣٦

   قسمة لإلبن سنوي- ٥٣

       ـا مل         ،    أيها الرب يسوع املسيح إهلنايا من بكيت على أورشليم أل

 وتوبتها ، إقبل يف دموعك دموع      ، ومل تستجب لندائها    تعرف زمان إفتقادها    

راريت ، إشِف آالمي بآالمك ، طيب جروحي جبراحاتك ، قـدس دمـي              م

  .بدمك ، طيب جسدي بتناول جسدك احمليي 

        ذوب منيا من كُشف جسدك على الصليب ، إجذب إليك فكري ا 

إرفع إليك راسي الذي عـريه      ،   الشياطني ، يا من أمال رأسه على الصليب         

اسة على الصليب ، أعدين إليك من    املعريون ، يا من سمرت يداه الكلية القد       

هاوية اهلالك كما وعد فمك الكلي القداسة، يا من قبل اللطم والبصاق على             

خديه من املُجدفني ، نِق وجهي املدنس من اآلثام ، ولتهديين إليك نفـسك              

  .اليت سلمتها إيل اآلب على الصليب 

             عيـد    ليس يل قلباً متوجعاً ليفتش عنك  ، ليس يل توبةً وال خشوع لي

األوالد إىل مرياثهم  ، ليس يل يا سيدي دمعاً معزي  ، لقد إظلَّـم فكـري                  



 ١٣٧

موم احلياة  ، وال يستطيع أن حيدق إليك بتوجع يرد قلـيب مـن كثـرة                 

التجارب  ، ومل يعد بإمكانه أن يحمي بدموع حمبتك ، ولكن أنت أيها اإلله               

لكي  ،   لة وقلباً متوجعاً    الرب يسوع املسيح يا كرت الصاحلات هبين توبة كام        

  .أخرج يف طلبك ألين بدونك غريبا عن كل صالح 

              إعطين إذاً نعمتك أيها الصاحل  ، أنت الذي أخرجك اآلب من حضنه 

أزلياً بل زمنياً ، بل جتد يف مالمح صورتك ، قد تركتك فال تتـركين ، قـد              

 إنفصلت عنك فال ملين ، بل إدخلين إىل مرعاك واحـصين مـع خـراف     

  .رعيتك املختارة 

             واطعمين معها من دسم أسرارك اإلهلية اليت مسكنها القلـب النقـي 

حيث نشاهد إشراق إعالناتك الذي هو تعزية وراحة ألولئك الذين جاهدوا           

من أجلك يف الشدائد ، بنعمة خملصنا يسوع املسيح وحمبته للبشر يف مجيـع              

 يا خالق الكل ومدبره     الدهور ، وفعل روحك القدوس أيها اآلب إذ نناديك        

  :بنغمة البنني، قائلني 

  ...يف السموات أبانا الذي   يا 



 ١٣٨

 تقال يف أي وقت -  قسمة لإلبن - ٥٤
ُ

  

              ، ها املسيح إهلنا ، أيها الكلمة الـذَّايتد صورة جوهريتك خنضع أي 

أنت الذي من أجلنا صرت عبـداً       . والشخص العجيب الذي لبس صورتنا      

  .للكنيسة اجلامعة

             دها السيد ، وكلَّلتنا بامحلت على هامتك إكليل الشوك من أجلنا أي 

أنت الذي كان بك كل شئ ، وكونتنا مـن          . العجيب يا شعاع جمد اآلب      

  .العدم ِمما مل يكُن
      وخلقت املالئكة من أجلنا ، وألجلنـا     .  أظهرت لنا غوامض حكمتك

مسـت فينـا صـورة      ومثالك ، ور  صنعت كل شئ ، أبدعتنا على صورتك        
أخضعت حتت أيدينا  : يا كلمة اللَّـه    . ، ووضعت فينا موهبة النطق      سلطانك

  .كل شيء ، وسلَّطتنا على مجيع حيوانات احلقل
            قتلت العداوة بالصليب ، ويف شخصك رمست صورة املصاحلة بيننـا 

تـه ،  صيرت العبد حراً وقربته ، والصك القدمي جبراحـك مزقَّ    . وبني أبيك   
  .وباملسامري رمست امسي على كفَّك تذكاراً أبدياً أمام اآلب كل حني



 ١٣٩

             ًكراٍع صاحل سعيت ورائي أنا الضال ، ومحلتين على منكبيك فرحـا 

وأتيت يب إىل مائدة السرور اخلالصية ، كأس الفـرح اسـقيين ، وبـدهن               

لَّـه خلـسةً ،  يا من مل يحسب أن يكون معادالً ل       . اإلبتهاج املُقدس مسحتين  

  .بل أنت هو األقنوم الذايت وبدء حكمة اللَّـه اآلب

        ًشرياتنازلت مـن أجلـي     .  حينما وضع للبحر حداً كنت أنت معه م

.  مثـل محـلٍ    ، واحتملت ظُلم األشرار ، وأتيت إىل الذَّبح       لشخص العبودية 

  .، وجبراحاتك شفيتين من سم املوتتأديب سالمي كان عليك

   اط ، ووجهك مل ترده عن خزي البصاق ، وخديك        تركت ظهرك للسي

وأكملت ناموسك عنـي، ربطـتين       ،   أظهرت ِعظم اهتمامك يب     . لالطمني

بكماالت الشريعة ، وعزيتين بلبان العلم من ِقبل روحك القدوس ، منِطقتين            

  .بالقوة واختذتين لك مسكناً

           م احلية شفيتيننعت يل وليمة النعمة ، ومن سية اخلـالص   وأدو ،    ص

ألنه هكذا أيها السيد عندما عدمت نفسي من شجرة احلياة أعطيتين          . سلَّمتين

وصيرتين معك واحداً ، أعطيتين جسدك ودمك ذلك         ،   مشتهيات األلوهية   



 ١٤٠

الذي بذلته عن حياة العامل ، وسقيتين من ذلك العصري اخلارج من جنبـك ،               

ة ، تلك املائدة اليت فيها شفاء األمم يا مشس     الينبوع غري املنقطع ، ينبوع احليا     

الرب.  

               متنا ألبيك أبناًء ، وعلمتنا أن ندعو أباك أباً لنا ، ونقول بـصوٍتوقد 

  : مرتفع 

  ...يف السموات أبانا الذي   

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤١

  القسمة السريانية - ٥٥

  ِبوذُ،  ه باجلسد ـ تأمل كلمة اللباحلقيقةهكذابالصليبحنىنوا ح ، 

إذ الهوته مل ينفصل قط ال من نفسه وال من ،  نفسه من جسدهوانفصلت

  .جسده 

 ُِعوطلكـل العـامل      وجري منه دم وماء غفراناً    ،    يف جنبه باحلربة     ن  .

  . جبسده واحتدتوأتت نفسه ،  وختضبت ما جسده 

  ة احمليطة بالعامل مات اإلبن بالصليب  يوعوض اخلط ،ودنا من التـدبري  ر

  . اليميينيل إىل الشما

 وأمن   والشعب مـع    ،ف السمائيني مع األرضيني   د وألّ  بدم صليبه ووح 

  . ويف اليوم الثالث قام من القرب،  والنفس مع اجلسد ،  الشعوب 

 ٌمن بعد اإلحتاد، وغـري منقـسم إىل          هو عمانوئيل وغري مفترقٍ    واحد 

أن هذا اجلسد   ،    صدقوهكذا ن ،   هكذا نعترف   و،  هكذا نؤمن   ،   طبيعتني  

  . وهذا الدم هلذا اجلسد،  هلذا الدم 



 ١٤٢

    املسيح إهلنا الذي طُعن يف جنبـه باحلربـِة فـوق اجللجثـِة             أنت هو

  .بأورشليم ألجلنا 

    اإغفر ذنوبنا و  ،   ه حامل خطية العامل     ـأنت هو محل اللك خطايانا   تر  ،

  . وأقمنا عن جانبك اليمني

  الذي من الكاروبيم يتبـارك  ،  وع املسيح    ربنا وإهلنا يس   وه أب ـيا الل ،

ومن ألوف ألوف وربوات ربوات اخلدام النـاطقني   ،  ومن السريافيم يتقدس    

  .م يتعظّ

  الذي يقد اليت قُ  األمثارل القرابني وتكميل    س ويكم مت لك رائحـةً   د 

  .وأرواحنا كلنا  ، وأنفسنا  ، قدس أيضاً أجسادنا ، لذيذةً

  ٍـ     ،  ي   غري خمز  ووجٍه ،     طاهرٍ لكي بقلب ه األب  ـنـدعوك يـا الل

  :ونصلي قائلني ، السماوي

  ...يف السموات أبانا الذي يا 

  

  



 ١٤٣

  صالة قسمة سريانية - ٥٦

     الواهـب الـسعادة للمختـارين،      ،   والصاحل   القدوسأنت هو اإلله

  . والقداسة للقديسني

 جماناً   - أنت- رمحتك وحمبتك   ب  ،ـ  ِهطَّ لنا جسدك املُ   وهبت ك ر ودم

  . للمؤمنني اًءغذمائدة و، الفادي 

     هذه هي الذبيحة اليت صوهـذه  ،  ها هابيل بدمه، وأشار إليها بذحبه       ر

هي الذبيحة اليت نجلكِه من ضربة املُت األبكار.   

         ملنظرها  ىشتها و ،هذه هي الذبيحة اليت تنبأ كافة النبويني عنها بنبوا 

  . األبرار والصديقون يف أوقام

 اتان مها اليدان ه ، اللتان سرتا على الصليب م.  
     اجلندي باحلربةِ  ههذا هو اجلنب الذي فتح    ،   ومـاء   وجري منـه دم 

  . غفراناً لكل العامل
       شرب دمك أعطيـتين مذاقـةً     بو،  بذوق حلمك أؤهل حلالوة حمبتك 

  . تلذذ مبذاقة أسرارك اإلهلية، أ روحانيةً



 ١٤٤

   ٌويكمل قولك   ،أنا أحتد بك وأنت يب    ،  مر   باخلبز واخل  كما أنك متحد 

،  فيـك     يف أبيك وأبوك   وأنت،   فيك   وأنا  وأنت يفَّ  اًاجلميع واحد أن يكون   

  : قائالً،  ي جهور أدعو أباك أباً يل بصوٍتوبدالٍة

  ...يف السموات أبانا الذي   يا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٥

  صالة قسمة للقديس أثناسيوس الرسويل - ٥٧

    رمحِةوأيضاً نتضرع إىل ال   ،     ونكهن إىل ذلك الذي هو نالكاهن   فسه  ،

ونقدم الذبيحة إىل ذلك الذي هو نالذبيحةفسه  .  

          ليأت ذاك احلمل من    ،  ونقدم التقدمة إىل ذاك الذي هو نفسه التقدمة

  . ونذحبه بأيدينا ونفرح بِه، األعايل فنراه بأعيننا 

  ذا اخلبز كأسولينسكب دمه يف هذه ال، ليتحد جسده .  

   جمرد يأكلنه ، أفكر أى واحد منا عندما يأكل من هذا اخلبز         جيب أال ي 

، وجيب أال يفكر أي واحٍد منا عندما يشرب من هذه           روٍح  أو حلم بدون دمٍ  

  .الكأس ، أنه يشرب جمرد دم بدون جسٍد وال روح
    لكـي  كلنا   ونياتنا،  وأفكارنا  ،  وأرواحنا  ،  وأجسادنا  ،  طهر نفوسنا
  وحمبـةٍ ، بال رياءوإمياٍن ،  غري خمزي ووجٍه ،  ونفس مستنريٍة ،   طاهٍر بقلٍب

 بغري خوف أن نـدعوك يـا اهللا اآلب          ر بدالةٍ جنس ،    ثابت   ورجاٍء ،   كاملة  
                                      :نا تونقول كما علم ، القدوس الذي يف السموات 
  ...يف السموات أبانا الذي يا 



 ١٤٦

  مة للقديس كريلسقس - ٥٨

   الذي بأوجاعك محلت خطايا العامل    ،  ه  ـيا محل الل     بتحننـك إمـح ، 

  .آثامنا

   ه  ـيا وحيد الل  ،  الذي بآالمك طهمبرامحك طَ، أدناس املسكونة  رت ر ه

   .أدناس نفوسنا

   ه  ـيا مسيح الل  ،  الذي مبوتك قتلت بقوتك ،   الذي قتل اجلميع      املوت

نفوسناأقم موت .   

 إقبل توبتنا حنن     الذي بدالً عن اخلطاة قدمت ذاتك     ،   قابل القرابني    يا ،

   .اخلطاة

 قارعني باب تعطفك  ، ضرتك  تقدمنا إىل ِحألننا بدون دالٍة.  

      باملراِحاُفهب لنا يا غني رء من كنوز أدويتكم الب.   

 مبراحم أسرارك احمليية ،  أيها الرؤوف نفوسنا الشقية إشِف.  

 إغسلنا من آثامنا ،  أجسادنا طهر.  

  إجعلنا أهالً حللول روحك الطاهر يف نفوسنا.  



 ١٤٧

 أنر خلطنا مبجدك ا أفكارنا ونِق .بحك عقولنا لنعاين س.  

 ِبحأنزلك إىل هبوطنا ك  ،وك صعدنا إىل علّنعمتك ت .  

  وجتسمت بلحمنا  ، حتننك غصبك.  

 وس عبيدك جمد أسرارك اخلفيةظهر يف نفإ  ،ك للعيانت إستنارأظهرت.  

       تضمحل اخلطية مـن أعـضائنا      ،  وعند إصعاد الذبيحة على مذحبك

  . بنعمتك

  عند نزول جمدك على أسرارك ، رفع عقولنا ملشاهدة جاللك ت.  

   تتحـول نفوسـنا إىل     ،   اخلبز واخلمر إىل جسدك ودمـك        حتولعند

  .وتتحد نفوسنا بألوهيتك ، مشاركة جمدك 

سكن روحك يف باطننااو، ينا يا ربنا وإهلنا قلباً طاهراً خلق ف إ ،      

  .وصرينا أهالً ملوهبتك ، جدد حواسنا بقوتك      

      لنستطعم مذاقة أسرارك     روحيةً ةًعطنا مذاق ، إ من كأس دمك نشرب 

  . احمليية

  رمحتك يف نتقدم إىل حضرتك واثقني ،حتل داخلنا وأنت     



 ١٤٨

  .هلب قلوبنا بشوقك اخوفك و إمألنا من  ،باحملبة

طهر حواسنا برمحتك ،  فينا نعمتك لِق إ.  

 ًغسلنا من أدناس اخلطيِةاو،  هب لنا دموعاً نقية .  

  لقبولك  مطهرةًوأواٍن، صرينا هياكل مقدسة حللولك .  

  لذوق نعمتك نؤهل  ،  جسدكلكي بذوق.  

  .نؤهل حلالوة حمبتك  ، وبشرب دمك     

 أهلنا لإلحتاد بك خفيةً،   عالنيةًجسدك نأكل وهبت لنا أن .  

        أهلنا أن منتزج بطهارتـك     ،  اهراً  ظوهبت لنا أن نشرب كأس دمك

  .سراً 

   ٌنتحد حنن بك وأنـت     ،   يف أبيك وروحك القدوس      وكما أنك واحد

  .فينا

   كْوييكون اجلميع واحداً فينا : ل قولك م.  

  :   جهوريونقول بصوٍت، لنا ه أباك أباً ـ ندعو الللكي بدالٍة   

  ...يف السموات أبانا الذي يا 
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   )قديس إغريغوريوسلل( لآلب قسمة  - ٥٩

 املقتدر يف كافة أفعاله حتجب يف جمدِه املُ ،ه العظيم القدوسـيا الل ، ، 
 ،  احلاضر يف كل مكان   . م بكل شيء   العالِ  ،  الصالح اجلزيلُّ. ِه  العزيز يف عز  
  . الفريد وحده، يري غاملرته عن الت
  مجد يف مجيع املالئكة والقديسني املُ ،القدير، القدوس بذاته ، الغين .  

    ال  ، اليت ماتت بسبب اخلطية    ،    ه جبلتنا املائت  يا من بآالمك احمليية جددت 
   !تطرحنا عنك يا إهلنا

 الذي كان سائداً علينا ،  املوت يا من بصليبك الغالب قتلت.    
انا و شفق علي اوك  حبن  حفظنا حتت جناحيك  .  يا من سرت باملـسامري يف    م

ق مـصائد   بقوتك يارب مز   ،   نا حنن اخلطاة  فيكاملذنبني حباً   ،  سدك الطاهر ج
  .أعدائنا 
   ُيا من طيف جنبِ   باحلربةِ عنت األقدس بعز سلطانِ   ك كـل   اثقـب  ،  ك 

  . شباك املقاومني لنا
  ُحيي أمِ مبوتك املال جتعل له سلطاناً علينا يا سيدنا         ،  املوت قاتلنا    ت .

  .  ثانيةه أال جنددها مرةًـ إجعلنا يا الل،  آثامنانتفً يف القرب دكيا من بدفِن
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     أقمنـا يـا رب مـن        ،  مملكة إبليس  يا من بقيامتك املقدسة حطمت 
 الروح القدس على تالميذك    ، يا من بصعودك املعظم أرسلت      سقطات اخلطية 

  .القديسني
علينا لكي يطهرنا من مجيع خطايانا  اآل ن يا ملكنا ارسله.  
             ، جسدك املقدس ودمك الكرمي لنتناول منهما كل يوم يا من أعطيت 

إجعلهما أن يكونا إنارةً ألجسادنا ، وشفاًء ألمراضنا ، وتطهـرياً آلثامنـا ،              
  .وغسالً ألدناسنا 

  أنا ــإجعلنا يا إهلنـ م أس نقس ـ رارك القــ  ـــري غبدسية ــ
 وال   . وال وقوع يف العقوبة األبديـة      ،   وال تبكيتٍ   ،  وال رعبٍ  ،  وٍفـخ

  .تكن أيضاً سبباً يف زيادة اخلطية 
       ونقاوةً،   وتثقيفاً لعقولنا وقلوبنا     ، بل لتكن تقديساً لنفوسنا وأجسادنا 

رجاً  وب ،  لنا   ينضاد وسوراً رفيعاً جتاه األعداء املُ     ، وذيباً ألفكارنا وأذهاننا    
  . وعربون حياة للعامل اجلديد وملكوت جمدك العتيد،حصيناً قبالة املعاند

  ولكي ت  ألننا تقـدمنا إىل حـضرتك      ، كمك الرهيب   ظهرنا يوم ح  ، 
 هذا هو اجلسد املقدس     أن،    مقرين أمام تابوت قدسك    ، معترفني بربوبيتك   
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 هر طّحلقيقي املُ  وهذا هو دمك ا    ، عطي احلياة لكل الذين يأكلون منه       نفسه م
  .لكل العامل 
   شربوا من جنب احلمل     ، ا  ىشا كل العط  ياتعالوا   ، نفوسكم ىرولت . 

  .طهروا من آثامكم تقدموا حنوه لت.  خطاياكم ىمح إليه لتاقتربوا
      أن هـذا    ،  فال شك وال ريب فيه       ، مامنا  أهذا هو باحلقيقة املوضوع 

  . ائن معنا على هذه املائدةاجلسد وهذا الدم لعمانوئيل إهلنا الك
  ُإقبل صلواتنا حنن املرئيني     ، ب من صالحك يا حمب البشر       نسأل ونطل 

   .حسبنا مع الطقوس السمائيةا و، غري املرئينيمععبيدك 
       وأفواه   ،  والظفر بأصوات ال تسكت    ، لكي نصرخ باستجابة الغلبة 

   : ونقول، لسموات رافعني أيدينا إليك أيها اآلب القدوس يف ا، ال تصمت 
  ...يف السموات أبانا الذي يا 
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   قسمة قداس القديس إغريغوريوس- ٦٠

              أنت أيها املسيح إهلنا ضابط الكل خملص كنيستك ، أيها الكلمة ُمبارك 

املتجسد ، الذي من ِقبل جتسدك غري املُدرك أعددت لنا خبزاً مسائياً ، جسدك              

  .شئ املقدس ، هذا السري واملُقّدس كلَّ 

               مزجت كأساً من كرمٍة حقيقيٍة ، اليت هي جنبك اإلهلي غري الـدنس  .

هذا الذي من بعد أن سلَّمت الروح فاض لنا منه ماء ودم ، هذان الـصائران                

  .طهراً لكل العامل 

 حنن عبيدك غري املستحقني  ، قتننا لك أيها الصاحل إ.  

  .أمةً مقدسةً    واجعلنا لك شعباً جمتمعاً ، مملكةً وكهنوتاً و
       كما قدست هذه القـرابني املوضـوعة       ،    طهرنا حنن أيضاً يا سيدنا ،   

 لك يا ربنا وخملصنا يـسوع       وجعلتها غري مرئيٍة من املرئيني ، وأسراراً معقولةً       
  .املسيح 
          من أجل حتننك اجلزيل ، جعلتنا كلنا أهـالً للبنـوة باملعموديـة       أنت

  . السرية لندعو أباك ا، وعلمتنا أمثلة الصالةاملقدسة
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           طاهرة ، وفكٍر صـاحل      أنت أيضاً اآلن يا سيدنا ، اجعلنا مستحقني بنيٍة

 القدوس الذي ، واشتياق ودالة ، أن جنرؤ ونصرخ حنو اللـه أبيك         يليق بالبنني 

  :يف السموات ، ونقول

  ...يف السموات أبانا الذي يا 
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