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THE CANTICLE (HOOS) 
OF THE HOLY GREAT 

FAST 

  

    
Oh, sing to the 

LORD a new song! 
Sing to the LORD, all 
the earth.  Sing to the 
LORD, bless His name; 
proclaim the good news 
of His salvation from 
day to day.  Declare 
His glory among the 
nations, His wonders 
among all peoples.  For 
the LORD is great and 
greatly to be praised; 
He is to be feared 
above all gods.  (Psa 
96:1-4) 

 

Hwc e~P% qen ouhwc 
m~beri: hwc e~P% p~kahi 
t/rf: hwc e~P% c~mou 
e~pefran: hisennoufi 
m~pefoujai n~e~hoou qa 
t~h/ n~e~hoou caji 
m~pefw~ou qen nie~ynoc 
nem nef s~v/ri qen 
nilaoc t/rou je ounis] 
pe P% ouoh f~c~marwout 
e~masw: f~oi n~ho] e~jen 
ninou] t/rou: a#l# 

سبحوا الـرب تـسبيحاً     
جديداً سبحوا الـرب كـل      
األرض سبحوا الرب وباركوا    
امسه بشروا من يوم إىل يـوم       
خبالصه خربوا يف األمم مبجده     
ويف مجيع الشعوب بعجائبـه     
ألن الرب عظيم ومسبح جداً     
مرهوب على كـل اآلهلـة      

  .الليلوياه 
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Where can I go from 
Your Spirit? Or where 
can I flee from Your 
presence?  If I ascend 
into heaven, You are 
there; if I make my bed 
in hell, behold, You are 
there.  If I take the 
wings of the morning, 
and dwell in the 
uttermost parts of the 
sea, even there Your 
hand shall lead me, and 
Your right hand shall 
hold me.  (Psa 139: 7-
10) 

 

Ainasen/i e~ywn e~bol 
qat~h/ m~pekp#n#a#: ouoh 
ainavwt e~ywn e~bol ha 
pekho e~swp aisan 
sen/i e~t~ve n~yok ke 
m~mau: aisan sen/i 
e~q~p/i e~a~men] ke m~mau 
on: e~swp aisan [in/i 
n~hantenh n~swrp 
n~tatahwou e~ratou:
ouoh n~taswpi qen 
niqaeu n~te v~iom: ke
gar tekjij m~mau 
ece~[imwit n/i: ouoh 
n~tekoui~ namece~a~mon 
m~moi: a#l# 

أين أذهب من روحـك     
أن . ومن وجهك أين أهرب     

صعدت إىل الـسماء فأنـت      
وان نزلت إىل اجلحيم    . هناك  

وان . فهناك أنـت أيـضاً      
أخذت يل جناحني بالغـداة     
وأقمتهما واسكن يف أواخـر     

 فان هناك يدك هتـديين      البحر
  .وميينك متسكين الليلوياه 

Bless the LORD, O 
my soul; and all that is 
within me, bless His 
holy Name!  Bless the 
LORD, O my soul, and 
forget not all His 
benefits:  Who forgives 
all your iniquities, who 
heals all your diseases.  
(Psa 103:1-3) 

 

Ta'u,/ c~mou e~P% 
n/etcaqoun m~moi t/rou 
c~mou e~pefran e~youab:
ta'u,/ c~mou e~P%:
ouoh m~pererp~wbs n~nef 
c~mou t/rou v/et,w 
n~nea~nomia~ t/rou ne 
e~bol: v/ettal[o 
n~nenswni t/rou: a#l# 

باركي يانفـسي الـرب     
ومجيع مايف باطين بارك المسه     

 يانفـسي   باركي. القدوس  
ــع  ــسي مجي ــرب وال تن ال
تسابيحه الغافر لـك مجيـع      
آثامك الذي يـشفي سـائر      

  .الليلوياه. أمراضك 

If You, LORD, 
should mark iniquities, 
O Lord, who could 
stand?  But there is 
forgiveness with You, 
that You may be 
feared.  I wait for the 
LORD, my soul waits.  
(Psa 130:3-5) 

 

Je aksan ]h~y/k 
e~a~nomia P%: P% nim 
eyna s~o~hi e~ratf: je 
pi,w e~bol ou e~bol 
hitotk pe: eybe pekran 
P% aia~moni n~tot nak:
a~ta'u,/ a~moni n~totc 
e~peknomoc: a#l# 

أن كنت لآلثام راصـداً     
الن . يارب يارب من يثبت     

من عندك هو االغتفار مـن      
ربت لك يارب   أجل امسك ص  

صربت نفـسي لناموسـك     
  .الليلوياه 
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As a father pities his 
children, so the LORD 
pities those who fear 
Him.  For as the 
heavens are high above 
the earth, so great is 
His mercy toward those 
who fear Him.  (Psa 
103:13,11) 

 

Mv~r/] n~ouiwt 
efsenh/t qa nefs/ri:
pair/] afsenh/t n~je 
P% qa n/e~terho] qa 
tefh/: kata p~[~ci n~t~ve 
e~bol ha p~kahi: a~P% 
tajre pefnai e~h~r/i
e~jen ouon niben 
e~terho] qa tefh/: a#l# 

كما يترأف األب علـى     
بنيه كذلك ترأف الرب على     

مثل ارتفاع السماء   . خائفيه  
من األرض قوي الرب رمحته     

  .الليلوياه .  كل خائفيه على

Blessed is he whose 
transgression is 
forgiven, whose sin is 
covered.  Blessed is the 
man to whom the 
LORD does not impute 
iniquity, and in whose 
spirit there is no deceit.  
(Psa 32:1-2) 

 

Wouniatou n~n/e~tau 
,w n~noua~nomia nwou 
e~bol: nem n/e~tauhwbc 
e~bol e~jen nounobi:
w~ouniatf m~pirwmi e~te 
P% naepnobi e~rof an:
ouoh m~mon ,~rof ,/ qen 
rwf: a#l# 

طوباهم الذين تركت هلم    
ــذين ســترت  ــامهم وال آث
خطاياهم طوبا للرجل الذي    
مل حيسب له الرب خطيئة وال      

  .يف فمه غش الليلوياه 

I said, “I will guard 
my ways, lest I sin with 
my tongue; I will 
restrain my mouth with 
a muzzle, while the 
wicked are before me.”  
(Psa 39:1) 

Aijoc je ]naa~reh 
e~pamwit es~tem ernobi 
qen palac: ai,w 
n~oua~reh hijen rwi qen 
p~jin y~re pirefernobi:
o~hie~ratf m~pam~yo e~bol:
a#l# 

قلت أين أحفظ طريقـي     
لئال أخطئ بلساين وضـعت     
على فمي حافظاً إذ وقـف      

  .اخلاطئ جتاهي الليلوياه 
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Serve the LORD 
with gladness; come 
before His presence 
with singing.  Know 
that the LORD, He is 
God; it is He who has 
made us, and not we 
ourselves; we are His 
people and the sheep of 
His pasture.  (Psa 
100:2-3) 
 

Aribwk m~P% qen 
ouounof: amwini 
m~pefm~yo qen ouyel/l:
a~pie~mi je P% n~yof pe 
V]: n~yof afyamion ouoh 
a~non an pe: a~non de pe 
peflaoc nem nie~cwou 
n~te pefo~hi: a#l# 

اعبدوا الـرب بـالفرح     
علموا ادخلوا أمامه بالتهليل ا   

أن الرب هو إهلنا هو صـنعنا       
وحنن شعبه وغنم   . وليس حنن   

  .الليلوياه . رعيته 

Be merciful to me, O 
God, be merciful to 
me! For my soul trusts 
in You; and in the 
shadow of Your wings 
I will make my refuge, 
until these calamities 
have passed by.  (Psa 
57:1) 
 

Nain/i V] ouoh 
nain/i: je ac,ah~y/c 
e~rok n~je ta'u,/:
]naerhelpic qat~q/ibi 
n~te nektenh: satec 
cini n~je ]a~nomia: a#l# 

ارمحين ياهللا مث ارمحين فإن     
نفسي توكلت عليك وبظـل     
جناحيك اتكل إيل أن يعـرب      

  .األمث الليلوياه 

Your face, LORD, I 
will seek.  Do not hide 
Your face from me; do 
not turn Your servant 
away in anger; you 
have been my help; do 
not leave me nor 
forsake me, O God of 
my salvation.  When 
my father and my 
mother forsake me, 
then the LORD will 
take care of me.  (Psa 
27:8-10) 
 

Aikw] n~ca pekho:
pekho P% pe ]nakw] 
n~cwf: m~pervwnh 
m~pekho cabol m~moi:
ouoh m~perriki cabol 
m~pekbwk qen oujwnt 
swpi n/i n~oubo/~yoc 
ouohm~perkat n~cwk:
oude m~perhip~ho m~moi 
V] pacwt/r: je paiwt 
nem tamau netau ,at
n~cwou P% de 
petafsopt e~rof: a#l# 

طلبت وجهك ولوجهك   
يـارب الـتمس التـصرف    
وجهك عين وال متل بـالرجز      
على عبدك كن يل معينـاً ال       
تقض وال ترفضين ياهللا خملصي     
فإن أيب وأمي قد تركاين وأما      

  .الرب فقبلين الليلوياه 
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Teach me, O LORD, 
the way of Your 
statutes, and I shall 
keep it to the end.  Give 
me understanding, and 
I shall keep Your law.  
(Psa 119:33-34) 

 

Cemne nomoc n/i 
hiv~mwit n~te tekmeym/i 
ouoh eie~kw] n~cwf n~c/ou 
niben maka] n/i ouoh 
eie~qotqet n~capeknomoc:
a#l# 

ضع يل يارب ناموساً يف     
طريق حقوقك فاطلبه يف كل     
ــافحص   ــين ف ــني فهم ح

  .ناسوسك الليلوياه 

I will sing, yes, I 
will sing praises to the 
LORD.  Hear, O 
LORD, when I cry with 
my voice! Have mercy 
also upon me, and 
answer me. My heart 
said to You…  (Psa 
27:6-8) 
 

Eie~hwc ouoh 
eie~er'alin e~P%: cwtem 
e~pa q~rwou e~taiws e~bol 
n~q/tf: nai n/i ouoh 
cwtem e~roi: je n~yok pe 
t~apah/t joc nak: a#l# 

. اسبح وأرتـل للـرب      
استمع يارب صويت الذي به     

ارمحين واسـتجب   . دعوتك  
الليلويا . يل فإن لك قال قليب      

.  

Hear my cry, O God; 
attend to my prayer.  
For You, O God, have 
heard my vows; you 
have given me the 
heritage of those who 
fear Your name.  (Psa 
61:1,5) 

 

Cwtem V] e~patwbh:
mah~y/k e~ta p~roc eu,/:
n~yok V] akcwtem 
e~naeu,/ ak] 
n~ouk~l/ronomia 
n~n/e~terho] qat~h/ 
m~pekran: a#l# 

استمع ياهللا طلبيت أصغ إىل     
صاليت ألنك أنـت يـااهللا      
استمعت صـلوايت أعطيـت     
مرياثاً للذين يرهبون امسـك     

  .الليلويا 

Save Your servant 
who trusts in You!  Be 
merciful to me, O Lord, 
for I cry to You all day 
long.  Rejoice the soul 
of Your servant, for to 
You, O Lord, I lift up 
my soul.  For You, 
Lord, are good.  (Psa 
86:2-5) 

 

Nohem m~pekbwk 
panou] v/eterhelpic 
e~rok: nai n/i P% je 
aiws e~p~swi harok 
m~pie~hoou t/rf:
map~ounof n~ta'u,/ 
m~pekbwk: je aifai 
n~ta'u,/ e~p~swi harok 
P%: je n~yok ou,#r#c# 
P%: a#l# 

خلص عبدك يـا إهلـي      
املتكل عليك ارمحين يـارب     
فإين صرخت إليك النهار كله     
فرح نفس عبدك فإين رفعت     
نفسي إليك يارب ألنك أنت     

  .يارب صاحل الليلوياه 
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God be merciful to 
us and bless us, and 
cause His face to shine 
upon us.  That Your 
way may be known on 
earth, your salvation 
among all nations.  (Psa 
67:1-2) 

 

V] efe~senh/t 
qaron: ouoh efe~c~mou 
e~ron: ouoh efeouwnh 
m~pefho e~h~r/i e~jwn 
ouoh efe~nainan: e~p~jin 
couen pekmwit hijen 
p~kahi: nem pekoujai 
qen nieynoc t/rou: a#l# 

ليترآف اهللا علينا ويباركنا    
. يرمحنا  وليظهر وجهه علينا و   

لتعرف يف األرض طريقـك     
. ويف مجيع األمم خالصـك      

  .الليلوياه 

Let my soul live, and 
it shall praise You; and 
let Your judgments 
help me.  I have gone 
astray like a lost sheep; 
seek Your servant, for I 
do not forget Your 
commandments.  (Psa 
119:175-176) 
 

Ece~wnq n~je ta'u,/ 
ouoh ece~c~mou e~rok:
ouoh nekhap 
eue~erbo/yin e~roi:
Aicwrem m~v~r/] 
n~oue~cwou e~aftakokw] 
n~ca pekbwk 
jenekenentol/ m~pier 
pouwbs: a#l# 

حتيا نفـسي وتـسبحك     
وأحكامك تعينين ضللت مثل    

فأطلـب  . احلروف الـضال    
. عبدك فأين لوصاياك مل انس      

  .ياه الليلو

The heaven, even 
the heavens, are the 
LORD’S; but the earth 
He has given to the 
children of men.  The 
dead do not praise the 
LORD, nor any who go 
down into silence.  But 
we will bless the 
LORD from this time 
forth and forevermore.  
(Psa 115:16-18) 

 

 Tve n~te t~ve 
yaP% te: pikahi de 
aft/if n~nis/ri n~te 
nirwmi: n/refmwout an 
eyna c~mou e~rok P%:
oude ouon niben an 
eyna e~pec/t e~a~men]:
alla a~non qan/etonq 
eyna c~mou e~rok P% 
icjen ]nou nem sa 
e~neh: a#l# 

ــرب  ــسماء لل مســاء ال
واألرض أعطاها األبناء البشر    

ليس األموات يـسبحونك    . 
يارب وال كل اهلـابطني يف      

لكن حنن األحيـاء    . اجلحيم  
الذين نباركك يارب من اآلن     

  .الليلوياه . وإىل الدهر 
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Let them exalt Him 
also in the congregation 
of the people, and 
praise Him in the 
assembly of the elders.  
He makes their families 
like a flock.  The 
righteous see it and 
rejoice.  (Psa 
107:32,41-42) 
 

Marou [acf qen 
t~ekk~l/cia n~te 
peflaoc: ouoh marou 
c~mou e~rof hit~kayedra 
n~te nip~recbuteroc: je 
af,w n~oumetiwt m~v~r/] 
n~han e~cwou eue~nau n~je 
n/etcoutwn ouoh 
eueounof: a#l# 

 يف كنيسة شعبه    فلريفعوه
وليباركوه على منابر الشيوخ    

ألنه جعل أبوة مثل اخلراف     . 
يبصر املستقيمون ويفرحون   . 

  .الليلوياه 

The Lord has sworn 
and will not relent, 
“You are a priest 
forever according to the 
order of Melchizedek.”  
(Psa 110:4) 
 

Afwrk n~je P% ouoh 
n~nefouwm n~h~y/f: je 
n~yok pe v~ou/b sa e~neh:
kata t~taxic 
m~mel,icedek: a#l# 

حلف الرب ومل يندم إنك     
هو الكاهن األبد على طقس     

  .الليلوياه . ملشيصاداق 

Save Your people, 
and bless Your 
inheritance; shepherd 
them also, and bear 
them up forever.  (Psa 
28:9) 

 

P% nohem m~peklaoc 
c~mou e~tekk~l/ronomia~:
a~moni m~mwou [acou sa 
e~neh: a#l# 

يارب خلـص شـعبك     
ــم  ــك ارعه ــارك مرياث وب

  .وارفعهم إىل األبد الليلوياه 

Whoever is wise will 
observe these things, 
and they will 
understand the loving-
kindness of the LORD.  
(Psa 107:43) 
 

Nim pe picabe ouoh 
n~tefa~reh e~nai ouoh 
n~ceka] e~ni nai n~te P%:
a#l# 

من هو احلكيم فـيحفظ     
. هذه ويتفهم مراحم الـرب    

 . الليلويا
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Bless me.  Lo, the 
metanoia.  Forgive me, 
my fathers and 
brethren.  Pray for me.  
In love I ask you to 
remember me. 

 

 Cmou e~roi: ic 
]meta~noia~ ,w n/i e~bol:
naio] nem nac~n/ou 
s~l/l e~h~r/i e~jwi: qen 
ouagap/ ]]ho e~rwten 
a~ripameui~: 

ها مطانيـة   . باركوا على 
اغفروا ىل يا آبائى واخـوتى      

باحملبة اسـالكم   . صلوا علي 
 .اذكروىن

  
Glory be to the 

Father, and to the Son, 
and to the Holy Spirit,  

 

Doxa Patri ke Uiw~ 
ke Agiw~ p~neumati. 

اجملد لالب واالبن والروح    
  القدس

Now and forever and 
to the age of all ages 
Amen. 

 

Ke nun ke a~i~ ke
ictouc e~w~nac twn 
e~w~nwn a~m/n. 

االن وكل أوان وإيل دهر     
  .الدهور آمني

Alleluia.  Lord Have 
Mercy (3) 

A#l# kurie~ e~le/~con 
(3) 

يـارب ارحـم    . هلليلويا
 .يارب ارحم يارب ارحم
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 ADAM PSALI ON THE  

FIRST CANTICLE (HOOS) 
  

    
Keep me O Lord, by 

Your support, and grant 
me salvation, through 
prayer and fasting. 

Areh e~roi panou]:
qen tek bo/~yia: ]n/i 
n~oucw]: qen pis~l/l 
nem ]n/ctia. 

احفظين يا إهلي مبعونتـك     
وأعطين خالصـاً بالـصالة     

  .والصوم 
Plant in us, a true 

vine, without 
corruption, through... 

Bo n~a~loli m~m/i:
n~at]a~dikia~: [o n~q~r/i 
n~q/ten: qen pis~l/l nem 
]n/ctia. 

. كرمة حقيقية غري شريرة     
  " .الصالة. "اغرس فينا 

For You O Lord, 
grant me repentance, 
and remittance, 
through... 

 

Ge gar n~yok P%:
]n/i n~oumetanoia~: nem 
ou,w e~bol: q#e#n# #p#i#s~#l#/#l#

ألنك أنت يارب تعطيين    
  " .بالصالة"توبة وغفراناً 

Grant me O Lord, a 
mouth and wisdom, to 
entreat You, through... 

Decpota moi n/i:
n~ourw nem oucovia~: eyri 
twbh m~mok: q#e#n# 
#p#i#s~#l#/#l# 

اعطين أيها الـسيد فمـاً      
. وحكمة ال تضرع إليـك      

  " .بالصالة"
Have mercy upon us, 

according to Your 
mercy, through Your 
grace, through... 

 

Ele/~con /~mac:
katatou metgae~lea~:
hiten tekmet,#r#c#: q#e#n# 
#p#i#s~#l#/#l# 

ارمحنا كمثل رمحتك من    
  " .بالصالة"قبل صالحك 

All creation praises, 
Your dominion, and 
Your lordship, 
through... 

Zwnt niben euhwc:
e~teke~xoucia~: nem 
tekmeto#c#: q#e#n# #p#i#s~#l#/#l# 

ــة  ــل اخلليق ــسبح ك ت
لـــسلطانك وربوبيتـــك 

  " .بالصالة"
Peace and love, and 

celibacy, let us awaken 
(in), through... 

 

?r/n/ nem oua~gap/:
nem ouegk~ratia~: maren 
ernumvin: q#e#n# #p#i#s~#l#/#l# 

سالمة وحمبـة ونـسكاً     
  " .بالصالة"فلنستيقظ 
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God the merciful, 
grant us favor, for 
mercy, through... 

. 

Yeoc pina/t: moi n/i 
n~ouparr/cia~: n~ta jimi 
n~ounai: q#e#n# #p#i#s~#l#/#l# 

أيها اإلله الرحوم اعطـين     
  " .بالصالة"دالة ألجد رمحة 

Jesus the Son of God, 
keep the gates of the 
church, open for us 
through faith, through... 

 

I/#c# p~s/ri m~V]:
,av~ro n~]ekk~l/cia~:
a~ouwn nan pinah]: q#e#n# 
#p#i#s~#l#/#l# 

يايسوع ابن اهللا اجعـل     
أبواب الكنيسة مفتوحة لنـا     

  " .بالصالة"باإلميان 

According to Your 
greatness, return the 
captured, that we may 
persevere, through.. 

Kata tekmetnis]:
tacyo n~nie,malwcia~:
n~tenmoun e~bol: q#e#n# 
#p#i#s~#l#/#l# 

املــسبيني كعظمتــك رد 
  " .بالصالة"لنداوم 

All nations praise, 
Your dominion, and 
Your lordship, 
through... 

 
 

Laoc niben euhwc:
e~teke~xoucia~: nem 
tekmet%: q#e#n# #p#i#s~#l#/#l# 

تسبح كـل الـشعوب     
لـــسلطانك وربوبيتـــك 

  " .بالصالة"

May Your hand save 
us, from our sins, and 
our afflictions, 
through... 

 

Mare tekjij 
nahmen: e~bol qen nen 
a~nomia: nem neny~lu`ic:
q#e#n# #p#i#s~#l#/#l# 

فلتخلصنا يدك من آثامنا    
  " .بالصالة"وشدائدنا 

The sins I 
committed, and the 
(bad) habits, let them be 
broken, through... 

 

Ninobi e~taitou: nem 
neccun/yia~: eue~bwl 
e~bol: q#e#n# #p#i#s~#l#/#l# 

اخلطايــا الــيت صــنعتها 
 " .بالصالة"وعاداهتا فلينحلوا 

The communion, of 
the pure, is highly 
exalted, through... 

 

Xa p~swi e~sasw: n~je 
]koinwnia~: n~te pitoubo:
q#e#n# #p#i#s~#l#/#l# 

ارتفعت جداً الشركة اليت    
  "الصالةب"للطهارة 

A great, apostolic 
love, may we have, 
through...  

 

Ounis] n~a~gap/:
n~a~poctolokia~: ece~swpi 
nan: q#e#n# #p#i#s~#l#/#l# 

حمبة عظيمة رسولية فلتكن    
  " .بالصالة"لنا 
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King of peace, grant 
us an inheritance, in 
Your kingdom, 
through... 

Pouro n~te ]hir/n/:
moi nan n~oukl/ronomia~:
qen tekmetouro: q#e#n# 
#p#i#s~#l#/#l# 

ياملك الـسالمة اعطنـا     
" بالصالة"مرياثاً يف ملكوتك    

.  
Guard and deliver us, 

from the evils, and 
pains, through... 

 

Rwic e~ron ouoh 
nahmen: e~bol qen 
nikakia~: nem nipayoc:
q#e#n# #p#i#s~#l#/#l# 

احرسنا وجننا من الشرور    
  " .بالصالة"واألوجاع 

We praise and bless 
You, with joy, and we 
serve You, through... 

 

Tenhwc tenc~mou 
e~rok: qen ous~l/louia~:
tensemsi m~mok: q#e#n# 
#p#i#s~#l#/#l# 

نسبحك ونباركك بتهليل   
  " .بالصالة"وخندمك 

Our holy fathers, 
loved celibacy, and 
lived in the dessert, 
through... 

 

Uc nennio] e#y#u#:
aumenre ]paryenia~:
auswpi hip~safe: q#e#n# 
#p#i#s~#l#/#l# 

ها أباؤنا القديسني أحبوا    
ــة  ــكنوا الربي ــة وس البتولي

  " .بالصالة"

Yours is the honor, 
and glory, before all 
ages, through... 

 

Vwk pe pia~mahi:
nem ]doxologia~: qajen 
nie~wn: q#e#n# #p#i#s~#l#/#l# 

لك العز والتمجيد قبـل     
  " .بالصالة"الدهور 

Forgive us, our sins, 
through Your holy 
name, through... 
 

<w nan: n~nennobi:
eybe pekran e#y#u#: q#e#n# 
#p#i#s~#l#/#l# 

اغفر لنا خطايانا وآثامنـا     
 القـدوس   من أجل امسـك   

  " .بالصالة"
Savior of the world, 

fill us with Your, 
heavenly gift, through... 

 

"wt/r m~pikocmoc:
mahten qen tekdwrea~:
n~e~pouranion: q#e#n# 
#p#i#s~#l#/#l# 

يا خملص العامل أمألنا من     
 " .بالصالة"موهبتك السمائية 

Count us with your 
sheep, and as an 
accepted sacrifice, we 
glorify You saying: 
Alleluia. 

 
 

Wpten nem nekhi/b:
ecsep nem ouyucia~:
n~ten]w~ou nak: enjw 
m~moc je a#l#. 

احــسبنا مــع خرافــك 
وذبيحة مقبولـة لنمجـدك     

  .قائلني الليلوياه 
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 ADAM PSALI ON THE  

SECOND CANTICLE 
(HOOS) 

 

    
Grant me O Lord, to 

do Your will, and make 
always worthy, to be 
with You. 

 

Arih~mot n/i V]:
e~i~rim~petehnak: a~ritt 
m~p~sa n~c/ou niben:
n~tswpi nemak. 

انعم يل يا اهللا لكي اصنع      
إرادتك واجعلين مستحقاً كل    

  .حني أن أكون معك 

Loosen my sins, 
with Your mercy, 
purify my soul, my 
mind and my body. 

 

Bwl e~bol qen 
peknai: n~napara 
p~twma: matoubo 
n~ta'u,/: nem panouc 
nem pacwma. 

حل زاليت برمحتك وطهر    
  .نفسي وعقلي وجسدي 

For I did transgress, 
and perform deeds, that 
are shameful, to 
remember. 

 

Ge gar aiertolman:
e~i~rin~hanhb/oui~: 
ei~e[isipi a~nok:
aisanerpoumeui. 

ــنعت  ــسارة ص ألين جب
  .أعماالً إذا تذكرهتا أخزى 

Truly I angered, 
Your goodness, 
because of my evil 
deeds, and my filthy 
sins. 

 

Dikeoc ai]jwnt:
e~tekmeta~gayoc: eybe 
nah~b/oui ethwou: nem 
nanobi n~kakwc. 

حقاً أغضبت صـالحك    
ل أعمـايل الـشريرة     من أج 

  .وخطاياي الرديئة 

Where shall I go, I 
the weak, for heaven 
and earth, are both in 
Your hands. 

 

Einasen/i e~ywn: a~nok 
qapijwb: je t~ve nem 
p~kahi: qen nekjij 
eucop. 

إىل أين اذهب أنا الضعيف     
فإن السماء واألرض معـاً يف      

  .يديك 

For truly, I have no 
shelter, nor salvation, 
save for Your mercy. 

 

Zeontoc a~l/ywc:
m~mon oumanvwt n/i:
oude oucwt/ria: e~b/l 
e~peknai. 

حقاً باحلقيقـة لـيس يل      
ملجأ وال خالصاً إال برمحتك     

.  
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Hence I have, come 
to You, to find mercy, 
when You accept me. 

 

?c h/ppe a~nok:
eie~vwt harok: eyrijimi 
n~ounai: aksansopt 
e~rok. 

هاهوذا أنا التجئ إليـك     
لكي أجد رمحـة إذا قبلـتين       

  .إليك 
God the merciful, 

the creator of 
everything, keep Your 
servant, from all evil. 

Yeoc pina/t:
v~refyamio~ n~hwb niben:
a~reh e~pekbwk: e~bol ha 
pethwou niben. 

اهللا الرحوم خـالق كـل      
شيء احفظ عبدك من كـل      

  .شر 
Save us O Jesus 

Christ, according to 
Your goodness, cast me 
not from You, for I am 
in pain. 

 

I/#c# P,#c# nainan:
kata tekmeta~gayo:
m~per,at n~cwk: ei,/ 
qen nipayoc. 

ارمحنا يا يسوع املـسيح     
كصالحك ال تتركين عنـك     

  .ين يف اآلالمات أل

Pluck away from my 
heart, the root of sin, 
blasphemy, and 
carelessness. 

 

Kwrj e~bol qen 
pah/t: y~nouni n~ninobi:
nem ]metjeoua~: nem 
pi[ih~raf n~cwbi. 

أقلع من قليب اصل اخلطايا     
  .والتجديف واالستهزاء 

Save me also, from 
every evil, the pride of 
the world, and its vain 
glory. 

 

Loipon cott: qen 
hwb niben ethwou: e~te 
p~sousou m~pikocmoc: nem 
pefsouit n~w~ou. 

وخلصين أيضاً من كل شر    
الذي هو فخر العامل وجمـده      

  .الفارغ 

Do not take me, in 
the midst of my days, 
do not destroy me, 
because of my evils. 

 

 Mperolt e~p~swi: qen 
t~vasi n~te nae~hoou:
oude m~pertakoi: eybe 
napethwou. 

ال تأخذين يف منتـصف     
أيامي وال هتلكين من أجـل      

  .شروري 

(Even) the ignorant 
beasts, did not do like 
me, I have angered 
You, many times. 

 

Nitebnwoui~ n~ate~mi:
m~poui~ri m~pahwb: je
ai]jwnt m~mok: n~oum/s 
n~cop. 

البهائمتاليت ال معرفة هلا مل     
يصنعوا عملي ألين أغضبتك    

  .مراراً كثرية 
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You O Lord, know 
my sins, but Your 
nature, is merciful. 

 

Xwoun hwk \P%:
n~naa~nomia: alla 
]meyna/t: te 
tekcun/yia~. 

أنت يارب تعرف آثـامي     
  .بل طبعك الشفقة 

Woe to me, I the evil 
man, when I stand, 
before Your glory. 

 
 

Ouoi n/i a~nok:
qapirwmi ethwou: e~swp 
aisan o~hi e~rat: m~pem~yo 
m~pekw~ou. 

ويل يل أنا اإلنسان الشرير     
  .إذا وقفت أمام جمدك 

I wasted all my time, 
in laziness, grant me 
repentance, and a 
vigilant mind. 

 

Pac/ou t/rf 
afmounk: qen 
oumeta~mel/c: moi n/i 
n~oumeta~noia~: nem 
ounouc efr/c. 

أفنيت كـل زمـاين يف      
الكسل اعطين توبـة وعقـل      

  .مستيقظ 

Incline Your ear O 
Lord, listen and save 
me, turn me sorrow, 
into joy. 

 

Rek pekmasj P%:
cwtem eroi nain/i:
eke~vonh m~panehpi:
e~ourasi n/i. 

أمل مسعك يارب وامسعين    
اقلب حزين فرحاً   . وارمحين  

  .يل 

Yes truly I have 
sinned, before heaven 
and earth, I am not 
worthy to be counted, 
with the sheep of Your 
flock. 

Ceontoc aiernobi: qen 
t~ve hijen pikahi: ]em 
p~sa an eyrouopt: nem 
nie~cwou n~te peko~hi. 

نعم حقـاً أخطـأت يف      
السماء وعلى األرض ومل أكن     
مستحقاً أن أحـسب مـع      

  .خراف قطيعك 
My soul was 

distressed, You 
comforted it O Lord, 
without Your mercy O 
God, it has no hope. 

 

Ta'u,/ ecerm~kah:
P% manom] nac: je 
,wric peknai V]: m~mon 
ouhelpic nac. 

تأملت نفسي فعزيها يا اهللا     
ألهنا بدون رمحتك ليس هلـا      

  .رجاء 

For the sake of Your 
name, O Lord of my 
salvation, have mercy 
upon my meekness, 
and grant me mercy. 

 

Uper m~pekran: V]
n~te paoujai: senh/t 
qa tameth/ki: n~tajimi 
n~ounai. 

ـ        همن أجل امسك يـا إل
خالصي حتنن على مـسكنيت     

  .ألجد رمحة 
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God the Lover of 
Mankind, the 
compassionate, cast me 
not into, Hades 
underneath. 

 

V] pimairwmi: ouoh 
n~refsenh/t: m~perhit 
e~a~men]: qen 
nimetcapec/t. 

يا اهللا حمب البشر الرؤوف     
ال تطرحين يف اجلحيم السفلي     

.  

Make haste and save 
me, O You the 
everlasting, from the 
miseries, of the eternal 
fire. 

<wlem 
eyreknahmet: v/etsop 
sa e~neh: e~bol ha 
t~kolacic: m~pi,~rwm 
n~e~neh. 

أسرع لتخلـصين أيهـا     
الكائن إىل األبد من شـقوة      

  .النار األبدية 

Savior of the world, 
save me with Your 
power, from the place 
of sighing, and 
weeping. 

 

"wt/r m~pikocmoc:
nahmet qen tekjom:
e~bol ha piman~rimi: nem 
pifia~hom. 

ياخملص العـامل خلـصين     
بقوتك من موضـع التنهـد      

  .والبكاء 

You who knows the 
thoughts, before they 
be, For the sake of 
Your name, save my 
soul. 

 

Wv/ete~mi 
n~nimokmek: m~patouswpi 
je: eybe pekran e#y#u#:
nohem n~ta'u,/. 

يامن يعلم األفكار قبل أن     
تكون من أجل امسك القدوس     

  .خلص نفسي 

Accept me to You 
my God, according to 
Your great mercy, tell 
my soul, “I am Your 
salvation”. 

 

Sopt e~rok panou]:
kata peknis] n~nai:
a~joc n~ta'u,/: je 
a~nok pe peoujai. 

اقبلين إليك يا إهلي كعظيم     
رمحتك قل لنفسي أين أنا هو      

  .خالصك 

Salvation, is far 
from me, secure me, 
with Your great mercy. 

 

Fou/~ou cabol m~moi:
n~je pioujai: a~re s~tem 
tahoi: m~peknis] n~nai. 

دركين بعيد اخلالص مين فأ   
  .برمحتك العظيمة 

With Your mercy O 
Lord, loosen the bound, 
from all his sins, all the 
time of his life. 

 

Qen peknai V]: bwl 
e~bol m~petcwnh: qen 
ninobi t/rou: pefc/ou 
t/rf n~wnq. 

برمحتك يـا اهللا حـالل      
املربوط جبميع اخلطايا يف كل     

  .زمان حياته 
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What shall be, or 
what is set for me, on 
the last day, of just 
judgment? 

 

Hara oupetsop: ie 
oucebtwtn/i: qen 
pie~hoou n~qae~: n~te 
pekhap m~m/i. 

ياترى ماذا يكون وما هو     
معديل يف اليوم األخري الـذي      

  .حلكمك العادل 

For I have fulfilled, 
all kinds of sins, there 
is no man, that has 
done like me. 

 

Je aijwk n~ninobi:
qen ouyo n~r/]: m~peh~li 
qen nirwmi: afi~ri 
m~pair/]. 

ألين أكملت اخلطايا بكل    
نوع وليس يف البشر صـنع      

  .مثلي 

Listen Lord to my 
words, and perceive my 
cry, help me, in that 
day. 

 

{ic~m/ P% e~nacaji:
ka] e~paq~rwou:
a~ribo/~yin e~roi: qen 
pie~hoou e~tem~mau. 

أنصت يارب لكلمـايت    
وأفهم صراخي وأعين يف ذلك     

  .اليوم 

I worship You, and 
confess to you, I ask 
You, O Lord to forgive 
me. 

 

}naouwst m~mok: qen 
ouwnh e~bol: ]]ho erok:
Pa% ,wn/i e~bol. 

اسجد لـك بـاعتراف     
  . اغفر يل وأسألك يارب

 
 

 ADAM PSALI ON THE  
THIRD CANTICLE (HOOS)   

    
I remembered the 

sins, of my ignorance, I 
cast off my tears, and 
sat down and cried.  

Aierv~meui~ n~ninobi:
n~tametate~mi: aiouwrp 
n~naermwoui~: aihemci 
eirimi. 

تذكرت خطايا جهلـي    
ـ     ست فامهلت دمـوعي وجل

  .أبكي 
All the sighing, of 

my chest, (are) burning 
like fire, in my heart. 

Bonou fia~hom: qen 
tamectenh/t: m~v~r/] 
n~ou,~rwm: efmoh qen 
pah/t. 

كل التنهـدات الـيت يف      
صدري تشعل كالنار يف قليب     

.  
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The darkness of my 
mind, I have followed, 
The commandment of 
Jesus, I have 
abandoned.  

Gnwma n~te panouc:
aiouahn~cwou: nihwn n~te 
I/#c#: m~pia~reh e~rwou. 

ظلمات عقلـي تبعتـها     
  .وأوامر يسوع مل أحفظها 

All the evil conduct, 
of my nature, I have 
followed, without hope.

 

Dogma niben 
ethwou: n~te tavucic:
aiouah n~cwou: qen 
tametathelpic. 

كل مثاالت الـشر الـيت      
 .لطبيعيت تبعتها بدون رجائي 

Therefore I, have 
collapsed, like the 
house, that is built on 
sand.  

Eybe vai aihei:
e~pec/t e~masw: m~v~r/] 
m~pi/i: etkwt e~pisw. 

لذلك سقطت مثل البيت    
  .املبين على الرمل 

The heavenly 
beings, but also the 
earthly, were perplexed 
because of my sins, as I 
have become mire.  

Zw/c n~naniv/oui~:
alla nem yanirwmi:
actwmt eybe panobi:
aiswpi n~ouo~mi. 

ــل  ــسمائني ب ــاة ال حي
واألرضني حـارت ألجـل     

  .خطيئيت إذ صرت طيناً 

Behold I see, that 
my soul is lifeless, and 
placed in a tomb, like 
the dead.  

?ppe anok einau 
e~ta'u,/ cemwout:
ec,/ qen oum~hau:
m~v~r/] n~ourefmwout. 

هوذا أنا أنظر نفسي مائتة     
  .موضوعة يف قرب مثل ميت 

Gather my brethren, 
and cry out with me, 
until the end of time, 
for I have fallen.  

Ywou] w~nac~n/ou:
ouoh rimi nem/i: sa t~qa 
e~m~pic/ou: eybe je aihei.

اجتمعوا يا أخويت وأبكوا    
معي إىل آخـر الزمـان ألين       

  .سقطت 
Egypt is shining, 

with the oil of prayer, 
and tearful 
supplications, in the 
night.  

Ie nalel e~,/mi: qen 
v~neh n~nitwbh: nem 
picwnt n~te v~rimi:
n~h~r/i qen pie~jwrh. 

تلمع مصر بدهن الصنوبر    
  .والتوسل يف الليل بالبكاء 

For You have 
snatched me, unless I 
become humiliated, I 
who have fallen, 
among the thieves.  

Ke gar a~lit e~q~r/i~:
m/pote n~taercwbi:
a~nok v/e~tafhei: qen 
y~m/] n~niciniw~ou. 

ألنك نشلتين لئال احتفـر     
 .أنا الذي سقط بني اللصوص
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The instinct of sin, 
uproot from my heart, 
and also O Lord, my 
heart’s ignorant 
thoughts.  

Logicmoc n~te v~nobi:
fojf e~bol qen pah/t:
panou] nem nameui~: n~te 
tamettath/t. 

حاسة اخلطيئة اقلعها يـا     
 مع أفكار جهلي    إهلي من قليب  

.  

Grant unto me, 
spiritual wisdom, and 
vitality, in my prayer.  

Moin/i n~oucovia~:
m~p#n#a#tik/: nem 
oueuyenia~: qen 
tap~roceu,/. 

اعطين حكمـة روحيـة     
  .ونشاطاً يف صاليت 

That I may be 
fervent, in the wisdom 
of speech, and be in 
fellowship, after the 
enmity.  

Ntahit e~q~r/i: t~covia~ 
m~picaji: n~taswpi qen 
v~mei: menenca 
]metjaji. 

ألتعمق يف حكمة الكالم    
  .وأصري يف ود بعد العداوة 

My Master You 
know, that my 
instincts, lean towards 
the ignorance, of this 
world.  

Xwoun w~pan/p: je 
nalogicmoc: ceriki 
e~]metceb: n~te pai 
kocmoc. 

أنت تعرف ياسـيدي أن     
حواسي متيل إىل جهالة هـذا      

  .العامل 

Woe unto me, if You 
count my affliction, for 
great disgrace will 
befall, my weak spirit.  

Ouoi n/i aksanwp:
n~naparap~twma: ounis] 
n~sipi swp: e~y~meth/ki 
m~pap#n#a#. 

يل إذا حسبت زاليت    ويل  
فخري عظيم يلحق لروحـي     

  .املسكينة 
Lord remit, the 

afflictions, of my 
nature, and the 
weaknesses of my 
flesh.  

P% oun~,wpicic:
e~niparap~twma: n~te 
tavucic: nem p~jwb 
m~pacwma. 

يارب اصفح عـن زالت     
  .طبيعيت وضعف جسدي 

Incline Your ear, 
quickly to my 
weakness, as You have 
accepted, the prayer of 
the publican.  

Rek pekmasj 
n~,wlem: 
e~tametacyen~/c: m~v~r/] 
e~takcwtem: m~p~twbh 
m~pitelwn/c. 

أمل بـسمعك لـضعفي     
عاجالً كما مسعـت طلبـة      

  .العشار 
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Save me O Lover, of 
mankind, for my 
instincts have sunk, in 
the terrors of this 
world. 

 

Cott w~pimairwmi: je 
nalogicmoc: auomcou 
qen nihwimi: n~te 
paikocmoc. 

خلصين ياحمب البشر الن    
حواسي قد غرقت يف أهوال     

  .هذا العامل 

We ask you, O great 
King, to remember 
Your servant, in Your 
kingdom.  

Ten]ho e~rok:
w~pinis] n~ouro: a~riv~meui~ 
m~pekbwk: qen 
tekmetouro. 

نسألك أيها امللك العظيم    
  .اذكر عبدك يف ملكوتك 

Behold a thief, had 
declared that to You, 
and You visited him O 
Lord, with Your mercy 
and salvation. 

 

Uppe gar ouconi:
e~tafjoc m~pair/]: P% 
akjem pefsini: qen 
ounai nem oucw]. 

هوذا لص قـال هكـذا      
ــة  ــارب برمح ــه ب فافتقدت

  .وخالص

Yours is the honor, 
Yours is the majesty, O 
creator, of heaven and 
earth.  

Vwk pe pitaio~: vwk 
pe pia~mahi:
w~pirefyamio~: n~t~ve nem 
p~kahi. 

لك الكرامة ولك العـز     
  .ياخالق السماء واألرض 

Forgive me hastily, 
that I may rest, for my 
wickedness and 
cruelty, are weighty 
upon me. 

<wn/ n~oukouji:
n~tam~ton m~moi: je 
pasoft nem paoj~i:
auh~ros e~roi. 

اغفر يل قليالً لكي استريح     
ألن غلطي وظلمي ثقل على     

  جسد ابنـك 

Make me worthy of, 
the Flesh of Your Son, 
to renew me, in what 
pleases Him.  

Picwma n~te peks/ri:
a~ritt m~p~sanaf:
n~tefait m~beri: qen 
niyranaf. 

اجعلين مستحقــــا  
له ليصريين جديداً فيما يرضيه     

.  
Shepherd, and 

redeemer, seek Your 
lamb, I the lost. 

 

Wpiman e~cwou: ouoh 
n~refnohem: kw] 
e~peke~cwou: a~nok qa 
pietcwrem. 

أيها الراعـي واملخلـص     
 .اطلب خروفك أنا  الضال 
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 BATOS PSALI ON THE 
COMMEMORATION OF THE 

SAINTS 

  

    
I prayed to You our 

Master Christ, forgive 
me O King of glory, 
remember me O my 
Lord, when You come 
into Your kingdom. 

Aitwbh m~mok 
w~penn/b P,#c#: ,wn/i 
e~bol w~p~ouro n~te p~w~ou:
(a~ripameui~ w~Pa%:
aksani~ qen 
tekmetouro). 

طلبت إليـك ياسـيدنا     
املسيح اغفر يل ياملك اجملداد     

اذكرين ياريب إذا جئـت يف      (
  .)ملكوتك 

Open the eyes of my 
mind, to understand 
Your glory, remember 
me O my Lord, when 
You come into Your 
kingdom. 

Bon n~nibal n~te 
paouc: hina n~tae~mi 
e~pekw~ou: (a~ripameui~…) 

افتح أعني عقلـي لكـي      
اذكرين يـاريب   (اعرف جمدك   

   .)إذا جئت يف ملكوتك

For You are the Son 
of God, my shelter 
from generation to 
generation, remember 
me O my Lord, when 
You come into Your 
kingdom. 

Ge gar n~yok pe u#c# 
y#c#: pamanvwt icjen 
jwou sajwou:
(a~ripameui~…) 

ألنك أنت هو ابـن اهللا      
ملجائي من جيل إىل جيـل      

اذكرين ياريب إذا جئـت يف      (
   .)ملكوتك

Truly You came into 
the world, and saved us 
from the evil one, 
remember me O my 
Lord, when You come 
into Your kingdom. 

Dikeoc aki~ 
e~pikocmoc: ouoh 
akcotten qen 
pipethwou: 
(a~ripameui~…) 

حقا أتيـت إىل العـامل      
. وخلــصتنا مــن الــشرير 

اذكرين ياريب إذا جئـت يف      (
   .)ملكوتك

Have mercy upon us 
O God, we ask You O 
our King, remember 
me O my Lord, when 
You come into Your 
kingdom 

Ele/~con /~mac o~y#c#:
ten]ho e~rok w~penouro:
(a~ripameui~…) 

ارمحنا يا اهللا نسألك يـا      
  ) .اذكرين ( ملكنا 
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Seven ranks of 
angels, Praise you with 
all the ranks, remember 
me O my Lord, when 
You come into Your 
kingdom. 

7 n~tagma n~aggeloc:
euhwc nak nem 
nitagma t/rou:
(a~ripameui~…) 

سبع طغمـات املالئكـة     
يسبحونك مع مجيع الطغمات    

اذكرين ياريب إذا جئت يف     (. 
   .)ملكوتك

We praise you, with 
all the Thrones, 
remember me O my 
Lord, when You come 
into Your kingdom. 

?ppe a~non 
tenerhumnoc: e~rok nem 
niy~ronoc t/rou:
(a~ripameui~…) 

ها حنن نسبحك مع كل     
اذكرين ياريب إذا   (. الكراسي  

   .)جئت يف ملكوتك

Yours is the power 
and goodness, and the 
glory and honor, 
remember me O my 
Lord, when You come 
into Your kingdom. 

Ywk te ]jom nem 
pia~gayoc: nem piw~ou 
nem pitai~o:
(a~ripameui~…) 

لك القوة والصالح واجملد    
اذكرين يـاريب إذا    (والكرامة  

   .)جئت يف ملكوتك

Jesus Christ is our 
helper, Jesus Christ is 
our steadfastness, 
remember me O my 
Lord, when You come 
into Your kingdom. 

I/#c# P,#c# pe 
penbo/~yoc: I/#c# P,#c# pe 
pentajro: (a~ripameui~…)

يسوع املسيح هو معيننـا     
يسوع املـسيح هـو ثباتنـا       

اذكرين ياريب إذا جئـت يف      (
   .)ملكوتك

My Lord Jesus 
Christ, protect your 
people, remember me 
O my Lord, when You 
come into Your 
kingdom. 

Kurioc I/#c# P,#c#:
peklaoc a~reh e~rwou:
(a~ripameui~…) 

ريب يسوع املسيح احفظ    يا
اذكـرين يـاريب إذا     (شعبك  

   .)جئت يف ملكوتك

All nations praise 
You, for You are their 
creator, remember me 
O my Lord, when You 
come into Your 
kingdom. 

Laoc niben e~rok 
euhwc: je n~yok gar 
akyamiw~ou: 
(a~ripameui~…) 

كل الشعوب يسبحونك   
اذكرين (أنت خلقتهم   ألنك  

 )ياريب إذا جئت يف ملكوتك    
.  
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Let us praise You 
saying “Agios”, three 
times with all the 
ranks, remember me O 
my Lord, when You 
come into Your 
kingdom. 

Maren hwc e~rok je 
a~gioc: 3 n~cop nem 
nitagma t/rou:
(a~ripameui~…) 

فلنسبحك مـع مجيـع     
طغمات ثالث مرات قائلني    ال

اذكـرين يـاريب إذا     (قدوس  
  )جئت يف ملكوتك

The Cherubim praise 
you, the holy Seraphim 
glorify you, remember 
me O my Lord, when 
You come into Your 
kingdom. 

Ni,eroubim e~rof 
euhwc: niceravim naf 
eu]w~ou: (a~ripameui~…) 

ــسبحونه  ــشاروبيم ي ال
اذكرين (لسريافيم ميجدونه   وا

 )ياريب إذا جئت يف ملكوتك    
.  

Suddenly our Savior, 
was among the 
apostles, remember me 
O my Lord, when You 
come into Your 
kingdom. 

Xapina nia~poctoloc:
pencwt/r afswpi 
nemwou: (a~ripameui~…) 

وبغتة الرسل كان خملصنا    
إذا جئت  اذكرين ياريب   (معهم  

   .)يف ملكوتك

Gory is due to You 
and Your good Father, 
and the Holy Spirit, 
remember me O my 
Lord, when You come 
into Your kingdom. 

Ouw~ou nak nem 
pekiwt n~a~gayoc: kaitou 
p#n#a# toa~gio~:
(a~ripameui~…) 

اجملد لك مع أبيك الصاحل     
 ياريب  اذكرين(والروح القدس   

   .)إذا جئت يف ملكوتك

Our Master save us 
from temptations, and 
from all affliction, 
remember me O my 
Lord, when You come 
into Your kingdom. 

Penn/b nahmen e~bol 
qen nipiracmoc: nem 
e~bol qen nihojhej 
t/rou: (a~ripameui~…) 

خلــصنا ياســيدنا مــن 
 كل الضيقات   التجارب ومن 

اذكرين ياريب إذا جئـت يف      (
   .)ملكوتك

Incline Your ear to 
me O Christ, grant me 
repose with all the 
saints, remember me O 
my Lord, when You 
come into Your 
kingdom. 

Rek pekmasj e~roi 
w~P,#c#: moin/i n~ou,~bob 
nem n/e#y#u# t/rou:
(a~ripameui~…) 

 مسعك إىل أهنا املسيح     أمل
واعطين راحـة مـع مجيـع       

اذكرين يـاريب إذا    (القديسني  
   .)جئت يف ملكوتك
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Bless the waters and 
the fruits, the plants 
and the rains, 
remember me O my 
Lord, when You come 
into Your kingdom. 

 Cmou e~nimwou nem 
nikarpoc: nem nici] nem 
nimounhwou: 
(a~ripameui~…) 

بارك املياه والثمار والزرع    
اذكرين يـاريب إذا    (واألمطار  

   .)جئت يف ملكوتك

We ask for the 
Lord’s priests, and 
deacons save them O 
Christ, remember me O 
my Lord, when You 
come into Your 
kingdom. 

Tentwbh eybe 
niou/b n~te P%: nem 
nidia~kwn w~P,#c# nahmou:
(a~ripameui~…) 

مطلب من اجـل كهنـة      
الرب والشمامسة خلـصهم    

اذكرين ياريب إذا   (أيها املسيح   
   .)جئت يف ملكوتك

Also the Christians, 
forgive them O our 
King, remember me O 
my Lord, when You 
come into Your 
kingdom. 

Udeon ni,~ricti~anoc:
,wnwou e~bol w~penouro:
(a~ripameui~…) 

وأيضا املسيحيني اغفر هلم    
اذكـرين يـاريب إذا     (ياملكنا  

   .)جئت يف ملكوتك

Holy Lord God our 
helper, protect all Your 
people, remember me 
O my Lord, when You 
come into Your 
kingdom. 

 Vn/b V]
penbo/~yoc: peklaoc 
t/rf a~reh e~rwou:
(a~ripameui~…) 

أيها السيد اإللـه معيننـا      
اذكرين (. احفظ مجيع شعبك    

 )ياريب إذا جئت يف ملكوتك    
.  

Holy O Holy 
Trinity, count us with 
Your believers, 
remember me O my 
Lord, when You come 
into Your kingdom. 

 <ouab w~t/c t~riac 
a~gioc: o~pten nem 
nekpictoc t/rou:
(a~ripameui~…) 

قدوس أيهـا الثـالوث     
األقدس احسبنا معك مؤمنيك    

اذكرين ياريب إذا جئـت يف      (
  )ملكوتك

All the souls of the 
orthodox, repose them 
O lover of mankind, 
remember me O my 
Lord, when You come 
into Your kingdom. 

"u,/ niben 
n~oryodoxoc: w~pimairwmi 
maemton nwou:
(a~ripameui~…) 

كل أنفس األرثوذكسيني   
اذكرين (نيحها ياحمب البشر    

 )ياريب إذا جئت يف ملكوتك    
.  
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Our good Savior, 
have mercy on your 
servant and his fathers, 
remember me O my 
Lord, when You come 
into Your kingdom. 

 Wpenc#w#r# n~a~gayoc:
pekbwk nem nefio] 
nainwou: (a~ripameui~…) 

ياخملصنا الصاحل ارحـم    
عبدك وآبائه اذكرين يارب إذا     

  .جئت يف ملكوتك 

   
   

 
 BATOS PSALI ON THE  

GREAT FAST DOXOLOGIES 
  

    
I begin with 

yearning, to praise the 
eternal God, Your 
mercies my Lord I 
praise, to the end of 
ages. 

Ainaerh/tc qen 
ou[isswou: ]nahwc 
e~V] pisa e~neh: neknai 
w~Pa% ]nahwc m~mwou:
sae~neh n~te pie~neh. 

ابتدأ باشتياق وأسبح اهللا    
األبدي مرامحك يا سـيدي     

  .أسبحها إىل أبد األبد 

Release me from my 
evils, with Your power 
protect me, from 
generation to 
generation, that my 
mouth may utter Your 
justice. 

Bwlt e~bol qen 
napethwou: qen 
tekjom a~reh e~roi: ouoh 
icjen jwou sa jwou:
]najw n~tekmeym/i qen 
rwi. 

ــن شــروري  ــين م حل
وبقوتك احفظين من جيل إىل     

 .جيل كي ينطق فمي بعدلك 

Heavenly and 
earthly people, ask and 
cry over me, my sins 
are heaved over my 
head, and have became 
heavy for me. 

Genoc n~nirwmi nem 
nirem m~ve: twbh ouoh 
rimi e~jwi: naa~nomia~ 
au[ici e~taa~ve: ouoh 
auh~ros e~h~r/i e~jwi. 

. ياجنس البشر واملسائيني    
ألن . اطلبوا وابكـوا علـى      

آثامي عليت علـى رأسـي      
  وثقلت علي

Master Lord of 
powers, I ask You to 
hear me, Lord listen to 
my sighing, and cast it 
from me. 

Decpouda P% n~te 
nijom: ]twbh m~mok 
cwtem e~roi: V] cwtem 
e~pafia~hom: hioui~ m~mwou 
e~bol haroi. 

. أيها السيد رب القوات     
اطلب إليك أن تستجيب يل     
يا اهللا امسع تنهدي والقها عين      

.  
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I ask Your lordship, 
accept me I the poor, 
make me like the 
publican, who sinned 
against You. 

Eie~retin n~tekmet%:
a~nok qa pih/ki sopt 
e~rok: a~ritt m~v~r/] 
m~pitelwn/c: 
v/e~tafernobi e~rok. 

أسأل من ربوبيتـك أنـا      
ــبلين إليــك  . املــسكني اق

واجعلين مثل العشار الـذي     
  .اخطأ إليك 

Truly You spoke 
with him, and pardoned 
him, You had 
compassion on him, 
and forgave him his 
sins. 

Zet/a~ akcaji nemaf:
ak,w naf akbolf e~bol:
aksenh/t e~h~r/i e~jwf:
ak,a nefnobi naf e~bol. 

وحقــاً تكلمــت معــه 
وغفرت له وحللته وحتننـت     

  .عليه وغفرت له خطاياه 

The lakes praise 
You, forgive me my 
sins, make me like the 
adulteress, whom You 
saved. 

 ?mnoc n~nilumn/:
nanobi ,w n/i e~bol:
a~ritt m~v~r/] n~]porn/:
y/e~takcw] m~moc e~bol. 

والبحريات  تسبح واغفر    
يل خطاياى واجعلـين مثـل      

  .الزانية اليت خلصتها 

Her satanic 
character, was 
overthrown and faded, 
You saved and 
redeemed her, for she 
pleased You. 

 Yronoc n~te 
p~catanac: achei ouoh 
acouw~: aktoujoc 
aknohem m~moc: je 
acranak m~pekm~yo. 

مثاالت الشيطان سقطت   
واحنلت أنقذهتا وخلصتها ألهنا    

  .أرضتك قدامك 

Jesus Christ the 
Almighty, Who was 
born of Mary, make me 
like the thief, who was 
crucified on Your right.

I/#c# P,#c# v/eta~moni:
acmacf n~je Mariam:
a~ritt m~v~r/] m~piconi:
f/e~tauasf 
n~catekoui~nam. 

يا يسوع املسيح الضابط    
الذي ولدته مرمي اجعلين مثل     
 .اللص الذي صلب عن ميينك

Like him I ask of 
You, O wondrous Lord, 
as he confessed You, 
likewise saying. 

Kurie~ ]twbh m~mok:
m~pefr/] xeritoc:
afero~molmgin m~mok:
m~pair/] efjw m~moc. 

ومثله اطلب إليك أيهـا     
لعجيب النه اعتـرف    الرب ا 

  .بك هكذا قائال 
He spoke in haste, 

before the God of 
Gods, remember me O 
my Lord, remember me 
O my God. 

Loipon afcaji qen 
oui/c: oube V] n~te 
ninou]: a~ripameui~ 
w~Pa%: a~ripameui~ 
w~panou]. 

و أيضاً تكلم بسرعة قبالة     
إله اإلهلة اذكرين ياريب اذكرين     

  .يا إهلي 
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Grant me mercy O 
our King, and wisdom 
and triumph, remember 
me O my King, when 
You come into Your 
kingdom. 

Moi n/i n~ounai 
w~penouro: nem oucovia~ 
nem ou[~ro: a~ripameui~ 
w~paouro: aksani~ qen 
tekmetouro. 

اعطين رمحـة ياملكنـا     
وحكمــة وغلبــة اذكــرين 
يـــاملكي إذا جئـــت يف 

  .ملكوتك
This is what he 

professed, with 
understanding, O my 
Savior You accepted, 
his confession. 

Nai e~tafer o~mologin:
m~mwou qen ouermenia~:
n~yok de w~pacwt/r:
aksop e~rok 
n~tefo~mologia~. 

وهؤالء الذين اعترف هبم    
وأنت يا خملـصي    . بتفسري  

  .قبلت إليك اعترافه 

Blessed Lord You 
granted him grace, O 
Jesus Christ Son of 
God, You had 
compassion upon him, 
and sent him to 
paradise. 

Xmarwout P% 
a~kerh~mot naf: I/#c# P,#c# 
u#c# y#c#: aksenh/t e~h~r/i 
e~jwf: akouorpf 
e~piparadicoc. 

تباركــت أيهــا الــرب 
وأنعمت له يا يسوع املسيح     
ابن اهللا وحتننت عليه وأرسلته     

  .إىل الفردوس

Woe to me because 
of my sins, Salvation is 
far from me, I also the 
sinner, O my Lord 
Jesus my true King. 

Ouoi n/i a~nok eybe 
nanobi: a~pioujai cabol 
m~moi: a~nok hw qa 
pirefernobi: I/#c# panou] 
paouro m~m/i. 

ــا ألجــل  ــل يل أن الوي
خطاياي اخلالص خارج عين    

 اخلاطئ يا يسوع إهلي  أنا أيضاً 
  .وملكي احلقيقي 

Look unto me O 
Lord, O Lord listen to 
me, have compassion 
upon me, and make me 
like one of those. 

Panou] mah~y/k e~roi:
pano] cwtem e~roi:
sanah~y/k e~h~r/i e~jwi:
a~ritt m~v~r/] n~ouai 
n~nai. 

 تأمل إىل يا إهلي يا إهلـي      
استجب يل وحتـنن علـى      

  .واجعلين كأحد هؤالء 

Incline my heart to 
Your laws, forgive me 
my ignorance, I know 
that You are good, 
compassionate and 
merciful. 

Rek pah/t 
e~peknomoc: ouoh nai qa 
tametath/t: je 
]cwoun je n~ywk 
oua~gayoc: n~refsenh/t 
ouoh n~na/~t. 

ل قليب إىل ناموسـك     أم
وارحم جهاليت ألين أعلم أنك     
أنت صاحل ورؤوف ومتحنن    

.  
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Look listen and have 
mercy upon me, O You 
Who abides forever, 
remember me with 
Your mercy, to the end 
of ages. 

Comc cwtem ouoh nai 
n/i: v/etsop sa e~neh:
a~ripameui~ qen peknai:
sa e~neh n~te pie~neh. 

انظر وامسع واحين أيهـا     
الكائن إىل األبـد اذكـرين      

  .برمحتك إىل ابد األبد 

Remove from my 
mind, the sins and the 
transgressions, I ask of 
You O Lord Jesus, 
rebuke me not in Your 
anger. 

Tekjwji e~bol qen 
panouc: n~ninobi nem 
niswft: ]twbh m~mok 
w~Pa% I/#c#: m~percohi 
m~moi qen pekjwnt. 

اقطع من عقلي اخلطايـا     
والغلط اطلب إليـك يـاريب    

  .يسوع التوخبين بغضبك 

Son of God have 
compassion on us, O 
creator and provider do 
not discipline my 
ignorance, with Your 
anger. 

U#c# y#c# senh/t qaron:
pirefcwnt n~referhemi:
oude on qen pekm~bon:
m~per]c~bw n~tametate~mi.

يا ابن اهللا حتنن علينا إليها      
اخلالق املـدبر وال برجـزك      

  .تأدب عدم معرفيت 

God Great and 
sinless, the life-giving 
tree, You do not desire 
the death of a sinner, 
but rather that he 
returns and lives. 

V] pinis] n~atnobi:
pis~s/n n~ref] m~p~wnq:
je ,~ouws m~v~mou an 
m~pirefernobi: m~v~r/] 
n~tefkotf ouoh 
n~tefwnq. 

يا اهللا العظيم الغري اخلاطي     
الشجرة املعطية احلياة ألنـك     
التشاء موت اخلاطئ مثل ما     

  .يرجع وحيىي 
Forgive me I the 

weak, O Lord God of 
ages, have compassion 
upon my weakness, 
look not unto me with 
anger. 

<w n/i e~bol a~nok 
qa pi,wb: P% V]
n~nie~wn: sanah~y/k qa 
tametjwb: m~percomc 
e~roi qen oum~bon. 

اغفر يل أنا الضعيف أيها     
وال تنظر  . الرب إله الدهور    

  .على حبنق 

All my sins You 
have cast away, quickly 
O my Lord and God, I 
have sinned my Lord 
Jesus, I have sinned 
Jesus my God. 

"epi n~nanobi o~moiwc:
aihitou e~bol P% 
panou]: aiernobi I/#c# 
Pa%: aiernobi I/#c# 
Panou]. 

ومجيع خطاياى قد ألقيتها    
سريعاً أيهـا الـرب إهلـي       
أخطأت يا يـسوع سـيدي      

  .أخطأت يايسوع إهلي



© St. Mary & Archangel Michael Coptic Orthodox Church, Houston, TX 30 

Have patience with 
me, blot out all my 
iniquities, my king do 
not count, the sins that 
I have committed. 

 Woun~h/t e~h~r/i 
e~jwi: cwlj n~naa~nomia~ 
t/rou: paouro m~perwp 
e~roi: n~ninobi e~taiaitou. 

تأىن على وامح كل آثامي     
يــاملكي ال حتــسب علــى 

  .اخلطايا اليت صنعتها 

Accept us to You O 
Son of the Father, hear 
(us) O Paraclete, I ask 
You my Savior, may 
Your mercies secure 
me. 

Sopten e~rok w~u#c# 
pat/r: piparakl/ton 
cwtem e~roi: ]]ho e~rok 
w~pacwt/r: mare 
nekmeyna/t tahoi. 

. أقبلنا إليك يا ابن اآلب      
ا أيها املعزي أمسعين أسألك ي    

  .فلتدركين رأفتك . خملصي 

Wipe away my sins, 
O Lord who exists 
from the beginning, 
save me from the 
afflictions, that oppose 
my soul. 

Fw] n~nanobi et,/:
P% v/etsop icjenh/:
ouoh nohem m~moi qen 
nia~nagk/: et]oube 
n~ta'u,/. 

وامح خطاياى أيها الرب    
وخلصين . ذ البدء   الكائن من 

  .من الضوائق املعاندة لنفسي 

Destroy those who 
oppose, our souls and 
spirits, do not burn my 
ignorance, like Sodom. 

Qomqem 
n~n/ettwtoun: n~ca 
ta'u,/ nem pap#n#a#:
m~perhi ,~rwm 
e~tametatcwoun: m~v~r/] 
hwf n~Codoma. 

واكسر القـائمني حنـو     
ا وأرواحنا وال حتـرق     نفوسن

عدم معرفيت مثل سدوم أيضاً     
.  

My sins are heaved 
above me, forgive my 
iniquities, do not 
destroy me, like 
Gomorrah. 

Hwrs n~nanobi e~h~r/i 
e~jwi: a~ricun,wrin 
n~naparap~twma: oude on 
m~pertakoi: m~v~r/] hwf 
n~Gomorra. 

. الن خطاياى تعلو على     
اصفح عن زاليت وأيـضا ال      

  .هتلكين مثل غامورا 

Forgive me my Lord 
for I have sinned, I 
have utterly sinned, 
Lord deal with me, like 
the people of Nineveh. 

Je aiernobi P% nai 
n/i: aiernobi sa t~qae~ 
alla P% a~rioui~ nem/i:
m~v~r/] n~nirem Nineu/~. 

ــأت ــارب ألين أخط  ي
ارمحين أخطـأت إىل الغايـة      
لكن يارب اصنع معي مثـل      

  .أهل نينوى 
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They awakened and 
lit their lamps, and 
asked for forgiveness, 
they repented, and You 
forgave them their sins. 

{ere nouq/bc 
auernumvin: ke au]ho 
n~ou,w e~bol: nai 
e~tauermeta~noin: ak,a 
nounobi nwou e~bol. 

فأوقـــدوا ســـرجهم 
واستيقظوا وطلبـوا املغفـرة     
هؤالء الذين تابوا وغفرت هلم     

  .خطاياهم 
I asked for Your 

compassion, I the weak 
servant, may Your 
mercies, speedily reach 
me O Lord. 

}twbh 
n~nekmetsenh/t: a~nok 
oubwk n~acyenic: alla 
mare nekmeyna/t:
tahoi Pa% qen oui/c. 

اطلب من حتننك أنا العبد     
الضعيف لكـن فلتـدركين     

  .مرامحك يارب سريعاً 

I entreat You, 
singing with my 
tongue, I cry together 
with this people, with 
an unceasing voice. 

}]ho e~rok eijw 
m~moc: qen palac 
eierhumnoc: n~taws e~bol 
nem pailaoc: qen ouc~m/ 
n~at,arwc. 

أتوسل إليك قائالً بلساين    
مرتالً صارخاً مع هذا الشعب     

  .بصوت غري ساكت 
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 ADAM PSALI ON THE 

FOURTH CANTICLE (HOOS) 
  

    
I put my hope in 

You, O King of ages, I 
entreated You saying, 
Lord have mercy. 

Aierhelpic e~rok:
w~p~ouro n~nie~wn: ouoh
ai]ho e~rok: je kurie~ 
e~le/~con. 

توكلت عليـك ياملـك     
الدهور وتضرعت إليك قائال    

  .يارب ارحم
Help my weakness, 

to the end of ages, 
grant me rest, Lord 
have mercy. 

Bo/~yin e~tametjwb:
sat~qae~ n~nie~wn: moin/i 
n~ou,~bob: je kurie~ 
e~le/~con. 

اعن ضـعفي إىل آخـر      
يارب (دهور واعطين راحة    ال

  ) .ارحم
For You are Our 

God, You came to save 
us, grant us salvation, 
Lord have mercy. 

Ge gar n~yok pe 
pennou]: aki~ sa 
n~tekcw] m~mon: moi nan 
n~oucw]: je kurie~ 
e~le/~con. 

ألنك أنت هو إهلنا أتيت     
. لتخلصنا واعطنا خالصـاً     

   .)يارب ارحم(

Save us O Master, 
from the devils, 
strengthen us in Your 
name, Lord have 
mercy. 

Decpota nahmen:
e~bol ha nidemwn:
matajron qen pekran:
je k#e#. 

خلصنا أيها الـسيد مـن      
الشياطني وثبتنـا يف امسـك      

  ) .يارب ارحم(

Have mercy upon 
us, O our Savior, and 
King the Messiah, Lord 
have mercy. 

Ele/~con /~mac: o~c#w#r# 
/~mwn: w~penn/b Maciac:
je k#e#. 

ارمحنا ياخملصنا وملكنـا    
  ) .يارب ارحم(ماسيا 

For six days, You 
suffered on our behalf, 
and for all the creation, 
Lord have mercy. 

6 n~e~hoou n~q/tc:
aksepm~kah e~jwn: eybe 
]k~t/cic t/rc: je k#e#. 

ستة أيام تأملت فيها عنـا      
يـارب  (من أجل كل اخلليقة     

  ) .ارحم
All seven ranks, of 

heaven, praise You all 
the time, Lord have 
mercy. 

 

7 n~tagma niben:
n~e~pouranion: euhwc nak 
n~c/ou niben: je k#e#. 

مجيع الطغمـات الـسبع     
 السمائية يسبحونك كل حني   

  ) .يارب(قائلني 
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Truly the aloft, 
natures of the mind, 
praise the Trinity 
saying, Lord have 
mercy. 

?deoc nivucic: etca 
p~swi n~nou/~ron: eu] w~ou 
n~tict~ric: j#e# #k#e.# 

حقاً الطبائع العلوية العقلية    
يسبحون الثـالوث قـائلني     

  ) .يارب(

Yours is the power 
and glory, O self-
existent, for You are 
the Creator, Lord have 
mercy. 

Ywk te ]jom nem 
piw~ou: w~piaidion: n~yok 
pe pirefyamio~: j#e# #k#e.# 

لك القوة واجملد أيها الذايت     
يارب (ألنك أنت هو اخلالق     

  ) .ارحم

Jesus is our hope, 
Jesus is our 
steadfastness, in our 
affliction, Lord have 
mercy. 

I/#c# pe tenhelpic:
I/#c# pe pentajron: qen 
neny~lu'ic: je k#e#. 

يسوع هو رجاءنا يسوع    
يـارب  (هو ثباتنا يف شدائدنا     

  ) .ارحم

By Your power, You 
have made, us free, 
Lord have mercy. 

Kata teke~xoucia~:
akaiten a~non:
n~]e~leuyeria~: je k#e#. 

كسلطانك صريتنا حنـن    
  ) .يارب ارحم(أحرارا 

All the nations 
praise, Christ the Lord, 
the unconfined saying, 
Lord have mercy. 

Laoc niben euhwc:
P,#c# kurion:
pia~,writoc: je k#e#. 

كل الـشعوب تـسبح     
املسيح الرب الغـري احملـوي      

  ) .يارب(قائلني 
Grant us Your 

peace, and patience, O 
our Lord, Lord have 
mercy. 

Moinan n~tekhir/n/:
w~ y#c# /~mwn: nem 
]hupomon/: j#e# #k#e.# 

اعطنا سـالمك ياإهلنـا     
  ) .يارب ارحم( والصرب 

Have mercy upon 
us, lift Your anger 
away from us, heal our 
sickness, Lord have 
mercy. 

 

Nainan ouohw~li:
m~pekjwnt e~bol haron:
matal[o n~nenswni: je 
k#e#. 

ارمحنا وارفع غضبك عنا    
) يارب ارحم (واشف أمراضنا   

.  

Truly You are 
blessed, we ask You to 
save us, from the 
temptations, Lord have 
mercy. 

 Xmarwout a~l/yoc:
ten]ho nahmen a~non:
e~bol qen nipiracmoc: je 
k#e#. 

باركت باحلقيقة نسألك   ت
يارب (خلصنا من التجارب    

  ) .ارحم
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Glory to You with 
Your Father, and the 
Holy Spirit, and 
abundantly blessed, 
Lord have mercy. 

Ouw~ou nak nem 
pekiwt: ke p#n#a# 
tia~gion: k~erhouo~ 
k~c~marwout: je k#e#. 

اجملد لك مع أبيك والروح     
 )يارب (يد بركة القدس ومتزا

Lord destroy our 
enemies, bring their 
council to naught, O 
Lover of mankind, 
Lord have mercy. 

Penn/b jwr n~nijaji:
nem pico[ni deon:
kwrfou w~pimairwmi: je 
k#e#. 

بدد ياسـيدنا األعـداء     
ومشورهتم أبطلها أيضا ياحمب    

  ) .يارب(البشر 

We praise You 
publicly, with the 
Cherubim, and the 
powers and the thrones, 
Lord have mercy. 

R/toc a~non tenhwc:
nem ni,eroubim u~kwn:
nem nijom nem niy~ronoc:
je k#e#. 

حنن نسبحك جهراً مـع     
الشاروبيم والقوات والكراسي   

  ) .يارب ارحم(

Bless the rivers, and 
plants and fruits, and 
waters, Lord have 
mercy. 

 Cmou e~niia~rwou: nem 
nici] nem nikarpoc: nem 
nimoun hwou: je k#e#. 

بارك األهنـار والـزروع     
يـارب  ( والثمار واألمطـار    

  ) .ارحم
We ask for the 

priests, and the 
deacons, save them O 
our King, Lord have 
mercy. 

Tentwbh eybe 
niou/b: nem nidia~kwn:
nahmou w~penn/b: j#e# 
#k#e.# 

نطلب من أجل الكهنـة     
والشمامسة خلصهم ياملكنا   

  ) .يارب ارحم(

Son of God, protect 
us, from fear, Lord 
have mercy. 

U#c# y#c# pennou]: a~non 
a~reh e~ron: e~bol ha 
ouho]: je k#e#. 

يا ابن اهللا اهلنا احفظنا حنن      
  ) .ب ارحميار(من اخلوف 

God have mercy 
upon us, so that we 
may partake of, Your 
Mysteries for 
forgiveness, Lord have 
mercy. 

V] nai nan n~ten[i 
e~bol: qen 
nekmuct/rion: eybe 
pi,w e~bol: je k#e#. 

يا اهللا ارمحنا لننـال مـن       
يـارب  (أسرارك للمغفـرة    

  ) .ارحم

Holy (One) we 
worship You, O (Son) 
of the Father, and 
Logos of the Father, 
Lord have mercy. 

 <ouab nak 
tenouwst: m~pat/r 
/~mwn: pilogoc n~te 
v~iwt: je k#e#. 

 نقدوس نسجد لك يا اب    
يـارب  ( اآلب وكلمة اآلب    

  ).ارحم
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Repose the souls (of 
the departed), with the 
saints, in Your 
kingdom, Lord have 
mercy. 

"u,/ maemton nwou:
nem nidikeon: qen 
tekmetouro: je k#e#. 

ــع  ــا م ــس نيحه األنف
يارب (الصديقني يف ملكوتك    

  ) .ارحم

Be patient, O True 
Lover of mankind, with 
Your poor servant, 
Lord have mercy. 

 Woun~h/t pimairwmi:
n~a~l/yinon: e~jen 
pekbwk pih/ki: je k#e#. 

تأىن ياحمب البشر  احلقيقي     
يـارب  (على عبدك املسكني    

  ) .ارحم
Be with him and 

save him, from the 
devils, and envy and 
deceit, Lord have 
mercy. 

Swpi nemaf nahmef:
e~bol ha nidemwn: nem 
niv~yonoc nem ni,~rof: je 
k#e#. 

كن معه وخلـصه مـن      
سد والغش  الشياطني ومن احل  

  ) .يارب ارحم(

Remit from us, all 
defilement, hear us 
speedily, Lord have 
mercy. 

 

Fw] e~bol n~[oqem:
niben e~bol haron:
cwtem e~ron n~,wlem:
je k#e#. 

امح عنا كل جناسة وامسعنا     
  ) .يارب ارحم(عاجالً 

Be near in our 
tribulation, O Lord 
Christ, Jesus the Only-
Begotten Son, Lord 
have mercy. 

 

Qwnt qen 
neny~lu'ic: w~P,#c# 
Kurion: I/#c# 
pimonogen/c: je k#e#. 

اقترب من شدائدنا أيهـا     
املسيح الرب يسوع االبـن      

  ) .يارب ارحم(الوحيد 

To strengthen us, in 
the upright faith, for 
this is our salvation, 
Lord have mercy. 

 

Hopwc n~teftajron:
qen pinah] etcoutwn:
je n~yof afcw] m~mon:
je k#e#. 

لكي يثبتنـا يف اإلميـان      
يـارب  (املستقيم ألنه خلصنا    

  ) .ارحم

Watch over us, and 
save us, from the 
devils, Lord have 
mercy. 

 

Joust e~q~r/i e~jwn:
ouoh nahmen a~non: e~bol 
ha nidemwn: je k#e#. 

اطلع علينا وخلصنا مـن     
  ) .يارب ارحم(الشياطني 
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Expel from us, the 
evil thoughts, and 
remember Your 
servant, Lord have 
mercy. 

{oji n~nimokmek:
ethwou e~bol haron:
ouoh a~rivmeui~ m~pekbwk:
je k#e#. 

اطرد األفكار الشريرة عنا    
 ) .يارب ارحم(واذكر عبدك 

I ask You O our 
Lord, save me from the 
devils, and save Your 
people, Lord have 
mercy. 

}tho e~rok Pa%:
nahmet hanidemwn:
ouoh nohem m~peklaoc:
je k#e#. 

أسألك يا سيدي خلصين    
من الشياطني وخلص شعبك    

  ).يارب ارحم(

    
 

 ADAM PSALI ON THE  
SUNDAY THEOTOKIA   

    
Come let us praise, 

with the angels, and 
glorify, our Lord Jesus 
Christ. 

ِِAmwini marenhwc:
nem niaggeloc: ouoh 
n~ten]w~ou: pen% I/#c# 
P,#c#. 

تعالوا فلنسبح مع املالئكة    
  .ومنجد ربنا يسوع املسيح 

Let us fast, a pure 
fast, and let us pray, 
with a meek heart. 

Marenern/cteuin: 
qen oun/ctia~ 
ectoub/out: ouoh 
marens~l/l: qen ouh/t 
efyebi/out. 

فلنصم صوماً نقياً ونصلي    
  .بقلب منسحق 

Take off, the ancient 
man, and his evil 
customs, and wicked 
deeds. 

B/s ony/nou:
m~pirwmi n~a~pac: nem 
teftaxic ethwou: nem 
nekh~b/oui~ n~kakwc. 

وأيضاً تعروا من اإلنسان    
العتيق وطقسه الشرير وأعماله    

  .الرديئة 
Put on, the new man, 

and pray now, with 
great power. 

Ouoh maie~teny/nou:
m~pirwmi m~beri: ouoh 
s~l/l ]nou: qen ounis] 
m~metjwri. 

والبسوا اإلنسان اجلديـد    
  .وصلوا اآلن بعظم قوة 

When the people, of 
Nineveh, fulfilled the 
fast, the Lord forgave 
them. 

Ge gar nirem 
Nineu/~: e~taujwk e~bol:
n~]n/ctia: P% ,w nwou 
e~bol. 

ألن أهل نينوى ملا اكملوا     
  .الصوم غفر الرب هلم 
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They fasted, for 
three days, and prayed, 
with supplication. 

Auern/cteuin: n~3 
n~e~hoou: euer 
p~roceu,ecye: qen 
oumetq~rwou. 

صاموا ثالثة أيام وصـلوا     
  .هبتاف 

David the prophet, 
and psalmist, spoke in 
the book, of the 
Psalms. 

Dauid pip~rov/t/c:
ouoh pi'almotoc:
afcaji qen p~jwm:
m~pi'almoc. 

داود النيب واملرتل تكلم يف     
  .كتاب املزامري 

Saying “I humbled 
my soul, with fasting, 
and prayers,” for Christ 
Himself. 

Je aiyebio~ n~ta'u,/:
qen oun/ctia~: nem 
]p~roceu,/: m~P,#c# 
Piaidia~. 

قائالً أذللت نفسي بالصوم    
  .والصالة للمسيح الذايت 

Observe fasting, 
together with prayer, 
support them with the 
purity, of the saints. 

Al/i e~]n/ctia~: nem 
pis~l/l eucop: coutwn 
qen outoubo: n~te 
n/e#y#u#. 

متسكوا بالصوم والصالة    
معاً وقومومها بالطهارة الـيت     

  .للقديسني 
They loved vitality, 

and celibacy, and were 
worthy of the coming 
age, with great glories. 

Eumenre pefwrp: nem 
touparyenia~: 
euerp~emp~sa m~pie~wn:
eyn/ou qen hannis] 
n~taio~. 

احبوا النشاط والبتوليـة    
ــدهر اآليت   ــتحقوا ال واس

  .بكرامات عظيمة 

Very numerous are, 
the virtues, which God 
rendered to them, 
because of fasting. 

Zeos e~masw: n~je 
nipol/tia~: e~ta V]
tacywou: eybe ]n/ctia~. 

كثرية جداً الفضائل الـيت     
ردها اهللا هلم من أجل الصوم      

.  
The prophets, loved 

to pray, as they stood, 
before Emmanuel. 

Nip~rov/t/c: eumenre 
pis~l/l: s~o~hi e~ratou:
qa t~h/ n~Emmanou/l. 

األنبياء حيبـون الـصالة     
  .بوقوفهم أمام عمانوئيل 

Elijah ascended to 
heaven, with favor, 
through prayer, and 
fasting.  

 ?liac afsenaf 
e~t~ve: qen ouparr/cia~:
e~bol hiten pis~l/l: 
nem ]n/ctia. 

ايليا صعد إىل السماء بدالة     
  .من قبل الصالة والصوم 

Elijah cried out, 
teaching the people, 
“Put on sackcloth, and 
pray truthfully”. 

 ?liac afws e~bol:
ef]c~bw m~pilaoc: je 
maieteny/nou n~hancok:
ouoh s~l/l n~kalwc. 

ايليا صرخ معلماً الشعب    
قائال ألبسوا مسحاً وصـلوا     

  .جيداً 
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The kingdom of 
heaven, is not nigh to 
us, except through 
fasting, and forgiveness 
and the law. 

 Ymetouro n~niv/oui~:
naqwnt e~ro nan: e~b/l 
qen ]n/ctia~: nem pi,w 
e~bol nem pinomoc. 

ملكــوت الــسموات ال 
تكون قريبة منا إال بالـصوم      

  .والغفران والناموس 

The prophets 
(abided) also, by prayer 
and fasting, and 
compassion, and 
repentance. 

Palin nip~rov/t/c:
qen pis~l/l nem 
]n/ctia~: nem ]meyna/t:
nem ]meta~noia~. 

أيضا األنبيـاء بالـصالة     
  .والصوم والشفقة والتوبة 

Our Lord Jesus 
Christ, fasted for us, 
and taught us, to 
repent. 

I/#c# P,#c# Pen%:
afern/cteuin: e~jwn 
aft~cabwn: 
n~tenermeta~noin. 

يسوع املسيح ربنا صـام     
  .عنا وعلمنا أن نتوب 

Forty days, and forty 
nights, in the 
wilderness, with a great 
mystery. 

m# n~eh~oou: nem m# 
n~e~jwrh: e~bol hip~safe:
qen ounis] m~muct/rion.

أربعني يوماً وأربعني ليلـة   
  .يف الربية بسر عظيم 

Understand that day, 
and that hour, of Your 
arrival, to the darkness 
of the tomb. 

Ka] e~paie~hoou: nem 
]ounou etem~mau: n~te 
petenjini~: nem p~,aki 
n~te pim~hau. 

افهموا ذلك اليوم وتلـك     
الساعة اليت جمليئكم إىل ظلمة     

  .القرب 
Remember the 

judgment, before the 
Judge, raise your eyes, 
towards the Master. 

Ariv~meui~ n~te 
pik~r/cic: m~pem~yo 
m~pik~rit/c: fai 
n~netenbal: e~p~swi 
m~pidecpot/c. 

اذكروا الدينونـة أمـام     
احلاكم وارفعوا أعيـنكم إىل     

  .السيد 

Let your hearts utter, 
with doxologies, and 
purity, through fasting. 

Logoc n~nenh/t: qen 
handoxologia~: nem 
pitoubo: e~bol hiten 
]n/ctia~. 

فلتنطق قلوبكم بالتماجيد   
  .والطهارة من قبل الصوم

Prayer and fasting, 
purify our souls, (and) 
through standing, 
during prayer. 

Pis~l/l nem ]n/ctia~:
eue~toubo n~nen'u,/:
qen ouo~hi e~ratou: qen 
]p~roceu,/. 

الصالة والصوم يطهـران    
  .نفوسنا بالوقوف يف الصالة 
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Let us give thanks, 
unto our Lord Jesus, 
that He may deliver, 
our souls to heaven. 

Mareseph~mot: 
m~Pen% I/#c#: eyref 
ouw~teb n~nenh/t: e~h~r/i 
e~ouranoc. 

فلنشكر ربنا يسوع لكي    
  .ينقل قلوبنا إىل السماء 

We offer to You, 
spiritual praise, we 
entreat You, with an 
upright heart. 

Tenouwrp nak 
m~pihwc: m~pip#n#a#tikon:
tentwbh m~mok: qen 
ouh/t efcoutwn. 

ــسبيح  نرســل لــك الت
الروحي ونـسألك بقلـب     

  .مستقيم 
All the saints, did 

fast, the forty days, 
without monotony. 

Nia~gioc t/rou:
auern/cteuin: n~m# 
n~e~hoou qen:
oumetatkakin. 

مجيع القديسني صـاموا    
  .بدون ملل األربعني يوماً 

Because of their 
(spiritual) vitality, and 
celibacy, they were 
worthy of the life, 
through fasting. 

Eybe touwrp: nem 
touparyenia~: auer 
p~emp~sa m~piwnq: qen 
]n/ctia~. 

ــشاطهم  ــل ن ــن أج م
يـاة  وبتوليتهم اسـتحقوا احل   

  .بالصوم 

People cannot 
comprehend, (the 
mystery of), every tree 
strengthened, in 
Paradise. 

Xulon gar etr/t:
qen piparadicoc: m~mon 
s~jom n~h~li: n~rwmi 
s~tahof. 

كــل شــجرة ثابتــة يف 
الفردوس ال تستطيع للنـاس     

  .إدراكها 

Great is the honor, 
that Noah was worthy 
of, (and) through 
fasting, he built the ark.

Ounis] pe p~taio~:
e~ta Nwe~ m~p~sa m~moc:
eybe ]n/ctia~: afi~ri 
n~]kubwtoc. 

عظيمة هي الكرامة الـيت     
استحقها نوح وبالصوم صنع    

  .الفلك 
(The saints) 

inherited, eternal life, 
and rejoiced with 
Christ, the forgiver. 

Aukl~/ronomin: 
m~piwnq eym/n e~bol:
aurasi nem P,#c#:
piref,w e~bol. 

ورثـوا احليــاة الدائمــة  
  .وفرحوا مع املسيح الغفور 

My heart and spirit, 
are purified, within and 
without, from evil 
thoughts. 

Pah/t nem pap#n#a#:
matoubwou e~bol:qen 
nimeui~ ethwou: caqoun 
nem cabol. 

قليب وروحـي طهرمهـا     
داخال وخارجاً من األفكـار     

  .الشريرة 
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Seek peace, 
earnestly, for the eyes 
of the Lord, protect us. 

Kw] n~ca ouhir/n/:
ouoh [oji n~cwf: je 
nibal m~P%: eyna a~moni 
m~mon. 

اطلبوا السالم وجـدوا يف     
  .أثره ألن أعني الرب حترسنا 

Incline Your ears 
and listen, to the Lord’s 
commandments, make 
peace, among each 
other. 

Rek petenmasj 
cwtem: e~nientol/ n~te 
P%: ouoh a~ri]hir/n/:
nem netene~r/ou. 

أميلوا مساعكم وامسعـوا    
وصايا الرب واصنعوا السالم    

  .بغضكم لبعض 

Observe fasting, 
with great care, for 
prayer in the night, 
enlightens the minds. 

Rwic e~]n/ctia~: qen 
ounis] n~s~rwic: je 
pis~l/l qen pie~jwrh:
ceerouwini n~ninouc. 

احرسوا علـى الـصوم     
حبرص عظـيم ألن الـصالة      

  .بالليل تنري العقول 
Hear our Savior, 

saying in the Gospel, 
that prayer and fasting, 
expel the devils. 

Cwtem e~Penc#w#r#: qen 
pieuaggelion: je 
pis~l/l nem ]n/ctia~:
n~cehioui~ n~nidemwn. 

امسعوا خملصنا يف اإلجنيـل     
يقول أن بالـصالة والـصوم      

  .خيرجان الشياطني 
If you fast, anoint 

your head, wash your 
face, and raise your 
eyes to heaven. 

Aksan ern/cteuin:
ywhc n~teka~ve: ia 
pekho e~bol: fai 
n~nekbal e~t~ve. 

إذا صمت ادهن رأسـك     
واغسل وجهك وارفع عينيك    

  .إىل السماء 
Arise and praise 

God, the Creator, that 
we may be worthy, of 
great honors. 

Twounou c~mou e~v]:
pirefyamio~: n~tenem p~sa 
a~non: n~hanm/s n~taio~. 

قوموا سبحوا اإلله اخلالق    
لنستحق حنن كرامات عظيمة    

.  
Cry out, in one voice 

saying, Lord have 
mercy, and grant us 
grace. 

Ouoh n~tenws e~bol:
qen ouc~m/i n~ouwt: je 
V] nai nan: moi nan 
n~ouh~mot. 

ونصرخ بصوت واحـد    
قائلني ارمحنا يا اهللا واعطنـا      

  .نعمة 
For Your Name’s 

sake, O Christ our 
King, have mercy on 
us, in Your kingdom. 

 Uper m~pekran:
w~P,#c# penouro: a~rioui~ 
nai neman: qen 
tekmetouro. 

من أجل أمسك أيها املسيح     
ملكنا اصنع معي رمحـة يف      

  ملكوتك 
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I have sinned against 
You, with all kinds (of 
sins), we ask You to 
save us, from Hades. 

Je aiernobi e~rok:
qen ouyo n~r/]: ten]ho 
e~rok: nahmen qen 
a~men]. 

ألين أخطأت إليك بكـل     
نوع ونسألك خلـصنا مـن      

  .اجلحيم 
God of our fathers, 

the King of ages, grant 
us this day, our daily 
bread. 

V] n~te nenio]:
p~ouro n~nie~wn: penwik 
n~te rac]: m/if nan 
m~voou. 

يا إله أبائنا ملك الـدهور      
  .خبز الغد أعطينا اليوم 

Lead us not, into 
temptation, O Lord 
save us, through Christ.

Ouoh m~perenten:
e~qoun e~piracmoc: P% 
alla nahmen: e~bol qen 
P,#c#. 

ــارب  ــدخلنا التج وال ت
  .يارب لكن جننا باملسيح 

Holy Holy, O Only-
Begotten, heaven and 
earth, are full of Your 
glory. 

 <ouab ouoh ,~ouab:
w~ pimonogen/c: ouranoc 
ke /~g/t/c: a~giac 
coudoxic. 

قدوس قدوس أيها الوحيد    
اجلنس السماء واألرض مملوءة    

  .من جمدك 
Forgive us O our 

Lord, our trespasses, 
purify our souls, hearts 
and bodies. 

<wnan e~bol w~ 
pennou]: 
n~nenparap~twma: 
matoubo n~nen'u,/: nem 
nenh/t nem nencwma. 

اغفر لنا يا إهلنـا زالتنـا       
ــا  ــنا وقلوبن ــر نفوس وظه

  .وأجسادنا 

The rest of our days, 
we do praise, the pure 
fasting, and prayer 
without monotony. 

"epi n~te nenh~oou:
tenereuvomin: n~]n/ctia~ 
ectoub/out: nem 
]p~roceu,/ n~atkakin. 

بقية أيامنا مندح الـصوم     
  .النقي والصالة اليت بال ملل

That we may keep, 
Your commandments, 
accept us to You, in 
Your dwelling. 

Hina n~ten a~reh:
e~nekentol/: ouoh 
sopten e~rok: n~h~r/i qen 
nekaul/ou. 

لكي حتفظ وصاياك واقبلنا    
  .إليك يف ديارك 

Take away from us, 
the evil sufferings, 
count us with Your 
flock, and Your sheep. 

 Wli e~bol haron:
n~nipayoc ethwou:
wpten nem neko~hi: nem 
neke~cwou. 

ارفع عنا اآلالمات الشريرة    
ك احسبنا مع قطيعك وخراف   

.  
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Grant us a share, 
with Your saints, make 
us worthy, to please 
You. 

Moi nan n~oumeroc:
nem n/e#y#u# n~tak:
a~riten n~emp~sa: n~teni~ri 
m~petehnak. 

اعطنا حظاً مع قديـسيك     
واجعلنا مستحقني لكي نصنع    

  .مرضاتك 
Our fathers and 

brethren, O Lord 
repose them, in 
Paradise, until the end. 

Nenio] nem nenc~n/ou:
P% maemton nwou: qen 
piparadicoc: sa 
]cuntelia~. 

آبائنا واخوتنـا يـارب     
ــردوس إىل  ــيحهم يف الف ن

  .االنقضاء 
God strengthen us, 

in the orthodox faith, 
through the 
intercessions, of Mary 
Your mother. 

V] matajron: qen 
pinah] n~oryodoxoc:
hiten nip~recbia~: n~te 
tekmau Maria~. 

يا اهللا ثبتنـا يف األمانـة       
ــشفاعات  ــسية ب األرثوذك

  .والدتك مرمي 

Christ our Savior, 
have mercy upon Your 
people, grant us all 
mercy, according to 
Your great mercy. 

P,#c# Penc#w#r#: nai qa 
peklaoc: akerh~mot nan 
t/ren: kata peknis] 
n~nai. 

أيها املسيح خملصنا ارحم    
شعبك وانعم لنا كلنا كعظيم     

  ,رمحتك 
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 BATOS PSALI ON THE 

EIGHTH PART OF THE 
SUNDAY THEOTOKIA  

(SEVEN TIMES EVERY DAY)

  

    
Come all of you, to 

learn of these, great 
virtues befitting of, 
prayer and fasting. 

Amwini t/rou 
n~ten[ic~bw: e~nainis] 
m~pol/tia~: eterp~repi 
m~pitoubo: hiten pis~l/l 
nem ]n/ctia~. 

تعالوا مجيعاً لنتعلم هـذه     
الفضائل العظيمـة الالئقـة     

  .للطهارة بالصالة والصوم

Every one of our 
chosen fathers, (those) 
of pure virtues, did not 
draw near to God, 
except through prayer 
and fasting. 

Bon niben qen 
nencwtp n~io]:
nania~ret/ n~kayarocia~:
m~pous~qwnt e~qoun e~V]:
e~b/l hiten pis~l/l nem 
]n/ctia~. 

كل واحد مـن أبائنـا      
املختارين ذو الفضائل النقية مل     

 ) .بالصالة(يقترب اىل اهللا إال 

The three young 
men put out the fire, 
which the king had 
multiplied, through 
their purity and 
confession, of fasting 
and prayer. 

3 n~a~lou auwsem 
e~p~sah n~te ]h~rw:
m~p~ouro nem tefkubia~:
eybe poutoubo nem 
poujinwnh: hiten 
pis~l/l nem ]n/ctia~. 

هليـب  الثلثة فتية أطفأ وا   
األتون الذي ضاعفه امللـك     
مزاجل طهارهتم واعتـرافهم    

  ) بالصالة(

The Lord did 
remove the sins, of 
David the psalmist, He 
made him a King and 
prophet, through 
fasting and prayer. 

Dauid gar 
pie~ro'alt/c: a~P% 
cwlj n~nefa~nomia~: afaif 
n~ouro nem oup~rov/t/c:
hiten pis~l/l nem 
]n/ctia~. 

ألن داود املرتل حما الرب     
آثامه وجعله ملكـاً ونبيـاً      

  ) .بالصالة(

Daniel the divinely-
inspired, found 
Salvation, in the Lions’ 
den, through fasting 
and prayer. 

 Ebol ha nimoui~ qen 
v~lakkoc: afjimi 
n~oucwt/ria~: n~je 
Dani/l piyeo~voroc:
hiten pis~l/l nem 
]n/ctia~. 

دانيال الالبس اإلله وجد    
خالصاً يف جـب األسـود      

  ) .بالصالة(
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The Lord returned 
Eve and Adam, from 
their exile, to their rank 
once more, through 
fasting and prayer. 

Zw/~ nem Adam 
eucop: a~P% cw] 
n~toue,malwcia~: 
aftacywou n~toua~r,/ 
n~kecop: hiten pis~l/l 
nem ]n/ctia~. 

آدم وحواء معاً خلـص     
الرب سـبيهم وردهـم إىل      

) بالصالة(رتبتهم دفعة أخرى    
.  

The genuinely wise 
Elijah, was taken into 
heaven with favor, on a 
fiery chariot, through 
fasting and prayer. 

?liac va pika] 
etsom: auwlf e~t~ve 
qen ouparr/cia~: hijen 
p~harma n~,~rwm: hiten 
pis~l/l nem ]n/ctia~. 

ايليا ذا الفهم الرفيع رفـع      
إىل السماء بدالة على مركبة     

  ) .بالصالة(نارية 

Moses split the sea 
into two, with his rod, 
and was worthy of 
speaking with God, 
through prayer and 
fasting. 

Yalac ca v~iom 
afer2]: n~je Mwu~c/c 
qen tefbakteria~: afer 
p~emp~sa e~caji nem V]:
hiten pis~l/l nem 
]n/ctia~. 

شق موسى البحر نصفني    
بعصاه واستحق أن يتكلم مع     

  ) .الصالة(اهللا 

Jonah found 
salvation, in the belly 
of the fish, after three 
days, through fasting 
and prayer. 

Iwna qen y~neji 
m~pik/toc: afjimi 
n~oucwt/ria~: menenca 3 
n~cumeroc: hiten pis~l/l 
nem ]n/ctia~. 

يونان يف بطـن احلـوت      
وجد خالصاً بعد ثالثة أيـام      

  ) .بالصالة(

The Lord of Lords, 
with His great 
dominion fasted, to 
teach us the greatness, 
of fasting and prayer. 

K#e# ton Kurion: I/#c# 
va ]nis] n~e~xoucia~:
afern/cteuin 
eyreft~cabon: e~]metcaie~ 
n~]n/ctia~: hiten pis~l/l 
nem ]n/ctia~. 

رب األرباب يـسوع ذو     
السلطة العظمى صام لكـي     

) بالصالة(يعلمنا هباء الصون    
.  

Let us also fast, with 
love and asceticism, 
that we may overcome 
hardships, through 
fasting and prayer. 

Loipon maren 
ern/cteuin: qen 
oua~gap/ nem 
ouegk~ratia~: eyrencini 
n~nikunden euin: hiten 
pis~l/l nem ]n/ctia~. 

وأيضاً فلنـصم مبحبـة     
ونسك لكي تعرب الصعوبات    

  )بالصالة(
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Beloved let us 
understand, that the 
beginning of wisdom, 
is the fear of God, 
through fasting and 
prayer. 

Marenka] 
w~namenra]: je t~ar,/ 
n~]covia~: te t~ho] m~V]:
hiten pis~l/l nem 
]n/ctia~. 

فلنفهم يا أحبائي أن رأس     
ــة اهللا  ــي خماف ــة ه احلكم

  ) .بالصالة(

The people of 
Nineveh and righteous 
Lot, who lived in the 
early ages, all received 
salvation, through 
fasting and prayer. 

Nirem niNeu/~ nem 
lwy piy~m/i: na]genea~ 
m~pioujai: hiten pis~l/l 
nem ]n/ctia~. 

أهل نينوى ولوط البـار     
الذين كانوا يف اجليـل األول      

) بالصالة(نالوا كلهم اخلالص    
.  

Suddenly all the 
(sins) of the mind, will 
be destroyed, if prayer 
and fasting, are 
continually observed. 

 

Xapina cena bwl 
e~bol: n~te nijom 
n~no/~rwnia~: e~swp ansan 
moun e~bol: hiten 
pis~l/l nem ]n/ctia~. 

وبنتة تنحل القوات العقلية    
  ) .بالصالة(إذا داومنا 

We receive great 
patience, of unveiled 
love, (when we) cling 
to, prayer and fasting. 

Ounis] n~hupomon/ 
efe~tahon: hiten 
]a~gap/ n~atkakia~: 
maren a~moni a~non hwn: 
h#i#t#e#n# #p#i#s#l#/#l#. 

صرب عظيم يدركنا مـن     
قبل احملبة الـيت بـال شـر        

  ) .بالصالة(فلنتمسك حنن 

All the creatures of 
God, from Adam until 
the end, did not receive 
salvation, except 
through fasting and 
prayer. 

Pip~lacma t/rf n~te 
V]: icjen Adam sa 
]cuntelia~: 
m~pous~jemjom e~[i
m~picw] e~b/l: h#i#t#e#n# 
#p#i#s#l#/#l#. 

كل جبلة اهللا من آدم إىل      
االنقضاء مل يقدروا أن ينالوا     

  ) .بالصالة(الص إال اخل

Stay vigilant in 
prayer without 
monotony, with lively 
and devout love, that 
you may be worthy, of 
prayer and fasting. 

Rwic qen nitwbh 
a[ne kakin: menre 
piwrf nem ou/~ci,ia~:
eyren swpi n~ernumvin:
h#i#t#e#n# #p#i#s#l#/#l#. 

طلبات بـال   اسهروا يف ال  
ملل واحبو النشاط والزهـد     

 ) .بالصالة(لنكون مستيقظني 
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We must reject, this 
age full of evil, to 
exceed in purity, 
through fasting and 
prayer. 

Cemp~sa nan 
n~tenhip~ho: e~paic/ou 
eymeh n~kakia~:
n~tenerhouo~ qen 
outoubo: h#i#t#e#n# #p#i#s#l#/#l#.

غي لنا أن نرفض هـذا      ينب
الزمان اململوء شـراً لـرتداد      

  ) .بالصالة(بالطهارة 

Perhaps God will 
grant us, forgiveness of 
our sins, and cast from 
us the devils, through 
fasting and prayer. 

Ta,a n~te V]
erh~mot nan: e~p,w e~bol 
n~nena~martia~: n~tef[oji 
n~cwn n~nidemwn: h#i#t#e#n# 
#p#i#s#l#/#l#. 

لعل اهللا ينعم لنا بغفـران      
خطايانا ويطرد عنا الشياطني    

  ) .بالصالة(

Our anchorite 
fathers, the teachers of 
the Church, fulfilled 
their quest, through 
fasting and prayer. 

U#c# nenio] n~ackut/c:
nicaq n~te ]ekk~l/cia~:
aujwk m~poua~gwn/ct/c:
h#i#t#e#n# #p#i#s#l#/#l#. 

هوذا آباؤنا النساك معلمي    
الكنيسة كملـوا جهـادهم     

  ) .بالصالة(

Let all lovers of 
Christ, hold on to 
asceticism, and purify 
their instincts, through 
fasting and prayer. 

V/ niben eymei 
m~P,#c#: marou a~moni 
n~]agnia~: n~toubo 
n~noulogicmoc: h#i#t#e#n# 
#p#i#s#l#/#l#. 

ــسيح   ــيب امل ــل حم ك
فليتمسكوا بالنسك ويطهروا   

  ) .بالصالة(حواسهم 

Forgive and your 
sins, shall be forgiven 
my brethren, with love 
you will be on the way, 
through fasting and 
prayer. 

<w e~bol 
n~tou,wnwten: nac~n/ou 
n~netena~nomia~: qen 
]a~gap/ [imwit nwten:
h#i#t#e#n# #p#i#s#l#/#l#. 

اغفروا يغفر لكم آثامكم    
يا أخويت وباحملبـة يهـديكم      

  ) .بالصالة(

For the rest of our 
worldly life, grant us 
Your help O Christ, 
save us from 
temptations, through 
fasting and prayer. 

"epi m~penw~nq qen 
pikocmoc: P,#c# moi nan 
n~tekbo/yia~: nahmen 
e~bol qen nipiracmoc:
h#i#t#e#n# #p#i#s#l#/#l#. 

بقية حياتنا يف العامل ملنحنا     
  .معونتك

Blessed are they that 
fasted, and controlled 
their desires, and 
continued without 
monotony, in prayer 
and fasting. 

Wouniatou 
n~n/e~tauern/cteuin: 
n/ettahno 
n~nouepiyumia~: eum/n 
e~bol a[ne kakin: h#i#t#e#n# 
#p#i#s#l#/#l#. 

ايها املـسيح جننـا مـن       
  .التجارب بالصالة 
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EXPOSITIONS OF THE HOLY 
GREAT FAST 

 

Introduction to the 
Expositions مقدمة الطرح  

 Tenouwst m~v~iwt 
n~a~gayoc: nem pefs/ri I/#c# 
P,#c#: nem Pip#n#a# 
m~parakl/ton: ]t~piac e#y#u# 
n~omooucioc. 

  

 <ere ne w~]paryenoc:
]ourw m~m/i n~a~l/yin/: ,ere 
p~sousou n~te pengenoc:
a~rej~vo nan  n~Emmanou/l. 

  

    

Exposition of the First Sunday 
of the Holy Great Fast من الصوم طرح االحد االول 

  الكبير

 As pe p~ounof n~te 
paikocmoc: nem ni<r/ma nem 
nia~hwr: n/e~te m~mon h/ou 
n~q/tou: oude oujinj~vo 
eym/n e~bol 

Nai e~te eyna[wlj 
n~ninouc: ouoh ethwlem 
n~nika]: ouoh nibal euoi 
n~,~remtc: eybe nih~b/oui n~te 
paikocmoc. 

  

 
صوم الكبري األحد األول من ال  

)طرح واطس(  
هذه اليت تصيد . وما هي األموال والكنوز اليت ال نفع فيها وال فائدة منها . ما هو فرح هذا العامل ) التفسري(

وأما السالكون . فان كنوز الغىن تزول وتفسد . وتظلم العيون من أجل أعمال هذا العامل . العقول وختطف اإلفهام 
ال تكرتوا لكم . امسعوا أيها األحباء قول السيد املسيح وتعاليمه احمليية . حلياة والنجاة يف ناموس الرب فيكون هلم ا
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فإن كنوز هذا العامل تغتصبها اللصوص وتنقبها . كنوزا على األرض فإهنا تسلب العقول إىل االهتمام الدنيوي 
اللصوص وال سراق وال اخلاطفني وال بل اكرتوا لكم كنوزاً يف السماء اليقترب إليها . السراق وهتبها اخلاطفون 

وان تصريوا واحداً مع املسيح يف . فحيث تكون كنوزكم فهناك تكون قلوبكم . ناهبون ميكنهم إن يدنو إليها البتة 
واحفظوا . واطلبوا الطعام السمائي واللباس البهي . ابغضوا العيون املتعظمة واتركوا القلوب البهيمية . ملكوته 

واحرسوا نفوسكم من االختالط اهليويل فانه هو الشرك . ميمة لتكون مباركة ألهنا هيكالً للرب أجسادكم من الن
. الق مهك عليه وهو يعتين بك مثلها . انظروا إىل طيور السماء وكيف أن اهللا يقوهتا . األول الذي يصيد اإلنسان 

انظروا إىل العشب .  واحدة بيضاء أو سوداء فإنك ال تستطيع أبدا أن تزيد على قامتك ذراعاً واحداً أو جتعل شعرة
فامسعوا أيها األحباء وتأملوا أعماله وتوكلوا . املثمر وزهر احلقل فإن سليمان يف كل جمده مل يلبس كواحدة منها 

أو من يسبه وهو . أو من هو الرب غريه . فإن من هو اإلله غري إهلنا . على رمحته واطلبوا النجاة وهذا كله تزدادونه 
)والسبح واهللا(اللهم اعطنا نعمتك أفض علينا سالمك وارفع آثامنا وارمحنا كعظيم رمحتك . إله كل عزاء   

 
)وله آدام(  

يامالكي األموال واألمتعة واملتوكلني على الغىن ن امسعوا الكالم احمليي والتعاليم املقدسة السموية اليت للمعلم 
بل . لقائل ال تكرتوا لكم كنوزاً على األرض حيث اللصوص والسراق ا. الصاحل يسوع املخلص الذي ال يزول ابداً 

. وحيث تكون كنوزكم فهناك تكون قلوبكم . اكرتوا لكم كنوزاً يف السموات حيث اليوجد هناك لص والسارق 
  ولنرفضن. ولنكن عابدين لإلله وصانعني إرادته . يا اخويت األحباء فلنهرب من الظلمة لكي نصري أبناء للنور 

فإن الذهب يفسد والفضة تصدأ . ولنترك الزائالت ولنتمسك بالبقايات إىل آخر الدهور . األموال وحمبو الذهب 
وما اجلسد فهو . ال نطلب الطعام الفاسد فانه ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان . والثياب والقماش يأكلها السوس 

من الناس . ا طيور السماء ومن هو الذي يعوهلا فري إهلنا تأملو. والنفس أجل واكرم من الطعام . افضل من اللباس 
فإن سليمان يف كل جمده مل يلبس . انظروا إىل الزهر الذي زينه اخلالق . ميكنه أن يزيد على قامته ذراعاً واحداً 

امل فغن هذه كلها تطلبها أمم الع. وأقول لكم ال هتتموا للغد فيما تأكلون وتشربون وتلبسون . كواحدة منها 
. اطلبوا أوالً ملكوت اهللا وبره وهذا كله تزدادونه . ألن خملصنا املسيح يعلم مبا حتتاجونه . اخلارجني عن اإلميان 

.والسبح هللا   
  

    

Exposition of the Second 
Sunday of the Holy Great Fast من الصوم الثاني طرح االحد 

  الكبير

 Pen% I/#c# P,#c#:
afern/cteuin e~h~r/i e~jwn:
pia~gayoc ouoh m~mairwmi:
paiaynobi m~mauatf:  

Amwini nirefernobi: a~nau 
,a] e~piaynobi: e~taf e~i~ri 
n~]n/ctia~: hina n~teft~cabw 
m~mon. 
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 األحد الثاين من الصوم الكبري
)طرح واطس (  

تعالوا أيها اخلطاة تأملوا .  خاطئ وحده وهو الصاحل حمب البشر الغري. سيدنا يسوع املسيح صام عنا ) التفسري(
أن هذ اجلنس . وتفهموا الغري اخلاطيء قد صام ليعلمنا أن قوة املضل تبطل بالصوم كما قد قال خملص النفوس 

هو أيضاً صام أربعني ليلة مل يأكل خبزاً ومل . موسى رئيس األنبياء والكليم األول . الخيرج إال بالصالة والصوم 
وايليا التسبييت املبارك الساكن يف الرباري . ذلك أعطاه اهللا لوحي الوصايا العشرة املكتوبة بأصبع اهللا يشرب ماء فل

وبصومه ايضاً . فمضى إىل الكرمل وصام هناك وغلق السماء بصالته . غار على فعل ايزايل اليت كانت تقتل األنبياء 
نيال الالبس اإلله بالصوم تآنست إليه األسود ملا رمي يف دا. حل ما كان قد غلق ورد اخاب امللك مع الذين أطاعوه 

تعالوا انظروا خملصنا الصاحل . والثلثة فتية القديسني بفضل صومهم وصلواهتم قدام الرب أطفأوا قوة النار .اجلب 
نقتفي أثره وعرفنا السلوك لكي . صنع أفعال الصوم بعظم تواضعه بانفراده يف الربية فوق البحار العالية . حمب البشر

وأما خواصه التالميذ ورسله القديسني فشهدوا أنه . واجملرب افتضح أمامه . وأبطل قوة العدو وحيله ومكائده . 
أغلب حيل العدو عظيمة وكثرية هي فوائد الصوم فإهنا حتمي اخلطايا وتطهر الذنوب  فاتركوا الكسل واستعلموا 

دة وكملوا التواضع واعلموا انه بالصوم تغفر الزالت فمن متمسكاً النشاط واقصدوا حمبة االخوة وسارعوا حنو املو
. ربنا يسوع املسيح ملك السالمة يغبط الصوم وكل الذين يستعملونه . بالصوم يكون يف أيديه دائما السالح القوي 

ملوا الصرب شهداء املسيح غلبوا العذاب واحت. وسائر اجلنود اخلبيثة يهربون ويهلكون بالصوم والصالة والطلبة 
الذين أرضوا . بالصوم والصالة العذارى احلكيمات الالبسات الطهارة كانت مصاحبن مملوءة زيتا بالصوم والصالة 

داود يصرخ يف سفر املزامري قائال أحنيت نفسي . الرب بأعماهلم الصاحلة قد أحبوا حسن الصوم وهبجة الصرب 
باب التوبة فتحة الصوم ودخلت . صوم والصالة والسهر الضيق وبولس الرسول لسان العطر ذكر ال. أمامك بالصوم 

قدوس يف مجيع أعمالك ألنك عرفتنا . قدوس الغري املائت . قدوس لرب الغري املدرك . اخلطأة فيه وحميت آثامهم 
.واجملد هللا دائما أبديا آمني. الغلبة   

 
)وله آدام (  

أن اخلالق الذي أكمل األشياء صنع معنا حمبة  . ناموسك يارب هو مصباح لقدمي ووصاياك هي نور لطريقي
أن ربنا معطى احلياة وسيد األعمال املبهرة للعقول بعد ما صعد . بغلبته حبيل العدو وأبطاله فخاخه الرديئة الشيطانية 

وكان . من ماء األردن صعد إىل اجلبل كواضع الناموس وأسرع وصام أربعني يوما وأربعني ليلة كاملة بغري أكل 
فدنا منه ليجربه قائال أن . اجملرب صاحب احليل واخلياالت متباعداً منه ، فلما انتهت األربعون يوما وجاع أخرياً 

فأجاب املخلص وقال للشيطان هبدو ليس باخلبز وحده حييا . كنت أنت ابن اهللا فقل هلذه احلجارة أن تصري خبزاً 
خلارجة من فم اهللا هو اخلبز احمليي للنفوس أعىن االبن الوحيد اإلنسان بل بكل كلمة خترج من فم اهللا ، والكلمة ا

 أن :مث محله إبليس املهلك أب اجليل بتعظمه وأوقفه أمام جناح اهليكل وقال له. الكلمة اهللا الذي حياة العامل من قبله 
أيديهم لئال كنت انت ابن اهللا فاطرح نفسك إىل أسفل ألنه مكتوب انه يوصى مالئكته من أجلك ليحملوك على 

فأجابه املعلم احلقيقي قائال ال جترب الرب إهلك ، وأراه ثالث مرة فوق اجلبل حدود املسكونة . تعثر حبجر رجلك 
هؤالء مجيعها يل فإن خررت وسجدت يل أعطيتها . وملوكها وأمواهلا وجمدها يف حلظة واحدة وطرفة عني وقال له 

فلما فرغ إبليس من كل التجارب تركه ومضى فجاءت . ده تعبد فأجاب قائال للرب إهلك تسجد وأياه وح. لك 
ألن مبحبتك . من هو الذي يشبهك يا يسوع خملصنا املشفي وسيد كل أحد . املالئكة لتخدمه فإنه هو سيدهم 

 وإذا سقطنا يف الشرور الكثرية. وعرفنا حنن أن نغلب اجملرب بقوتك العزيزة . للبشر دبرت لنا هذا اخلالص العظيم 
أيها الرعي . وتدهور نايف املعاصي والذنوب فلتقمنا قدرتك العالية ألنك أنت هو إهلنا وحنن شعبك وغنم رعيتك 

 نسجد لك أيها املسيح مع أبيك الصاحل والروح :الصاحل كن لنا ناصراً ومعيناً يف كل حني وعز شعبك أيها الرحوم
.القدس ألنك أتيت وخلصتنا   
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Exposition of the Third 
Sunday of the Holy Great Fast من الصوم الثالث طرح االحد 

  الكبير

 Kc~marwout ouoh 
k~tai/out qen t~ve: nem 
hijen pikahi: w~pena~l/yinoc 
n~nou]: Pen% I/#c# P,#c#:
aiermion n~nekh~b/oui: f~tomt 
e~roi n~je panouc: ouoh 
ai]niat m~mwou:
m/e~takaitou nem nirwmi. 

 

 
 األحد الثالث من الصوم الكبري

)طرح واطس (  
إذا تفكرت وتأملت يف . مبارك وجليل يف السماء وعلى األرض إهلنا احلقيقي ربنا يسوع املسيح ) التفسري(

كيف يبكت املخالفني مالكي . امسعوا تعاليمه املقدسة معلنة ظاهرة . أعمالك وما صنعته مع الناس يبهت مين العقل 
. أن أغنياء هذا العامل قد أخذوا عزاهم وهم املتكربون بقلوهبم والشرهون بنفوسهم .  هذا العامل قائالً األموال يف

امسعوا أيها الرخومني عن وداعة وحمبة . الويل للمتمسكني بافتخار الكرامة الذين احبوا جمد الناس أكثر من جمد اهللا 
 حبوا أعداءكم باركوا العنيكم صلوا ألجل الذين : قالالسيد املسيح الجنس البشر ألن قصده أن نتشبه به حيث

.فحسناً قطعت أيها املعلم أصل العدو املارق . يسيئون إليكم ويطردونكم   
. وأبطلت قوة العدو بتواضعك . أنت أخضعت ذاتك وصرت لنا مثاالً . وقد أوسعت الطريق إىل سبيل السالمة 

فإذا أحببنا أعدائنا وسلكنا مبرضاته . اهللا وصار لنا خالصاً فلنحب أعداءنا ونسعى كحسب وصاياه كما احبنا 
. والسيما يا أحبائي إذا أحببنا بعضنا بعضاً فإنه يكون معنا ويطهر كل مساكنا . فضحنا الشيطان وأبطلنا سائر حيله 

لكي نأخذ ولنقرض بعضنا من أموالنا . وإذا سلكنا هكذا يف الطريق السمائي فإن اخلالص والنجاة يكونان لنا 
فإن الوعد الذي وعدنا به هو . ولنحسن يف فعل اخلري لكي يعطينا الصاحل كل العوض . العوض يف قيامة الصديقني 

احلياة األبدية ولنكن رحومني فإنه سبق تقدمنا يف ذلك وجنانا ورمحنا كوعده الصادق كونوا رمحاء فإن أبيكم 
لئال حيكم عليكم اغفروا يغفر لكم . وال تسلموا اخوتكم للحكم . السمائي هو رحوم وقال ال تدينوا لئال تدانوا 

ولنبسط أيدينا حنو أحباء الرب بكيل مملوء رمحة فائض لكي ننال الكيل احلقيقي من يد . أعطوا تعطوا ارمحوا ترمحوا 
.الديان احلق وعوض األرضيات جيازينا بالسمائيات واربنا الشكر دائماً   

 
)وله آدام(  

وهاهوذا صوت السيد نسمعه . وما بال آذاهنم صمت عن السماع . األغنياء مغمضة ال تنظر النور ما بال أعني 
أنصتوا أيها الكساىل واملتوانني وتأملوا الوعيد . يف اإلجنيل إذا مسعته اجلبابرة سقطت قوهتم وبطلت عزهتم واقتدارهم 

فأنه ليس نيب والرسول لكن هو اهللا . ا واعلموا افتحوا آذانكم وافهمو. واخشوا منه يا مالكي األموال واألمتعة 
. الويل للشباعى الذين اليرمحون الفقراء . الويل لكم أيها األغنياء فأنكم قد أخذمت عزاكم . كلمة اآلب الذي قال 

من فافهموا وتعجبوا . الويل للذين يقبلون اجملد الباطل هؤالء يفتضحون يف الدين . واآلن هم يشبعون وأنتم جتوعون 
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وصلوا . وباركوا العنيكم . حبوا أعداءكم واحسنوا إىل من يبغضكم . هذه التعاليم احمليية اليت قاهلا السيد املسيح 
فإذا  كان اإلله فعل به هذا . امسعوا وافهموا أن املسيح إهلنا لكم من أجل خلالصنا . بال فتور على من يطردكم 
فإذا تأنينا على . بالضرورة أن حنتمل ذلك من أصحابنا لعظم مكافئتنا فيجب علينا حنن . وكان يتأىن عليهم بصالحه 

هذه الوصية . ونصنع معه حمبة بشرية من أجل اسم املسيح فهو يرمحنا يف ملكوته . ابن جنسنا الذي ربته الكنيسة 
كن أقول لكم أنتم حبوا ل. أيها األخوة ال تتشبهوا بالعامليني ألهنم حيبون بعضهم بعض حمبة باطلة . فيها نفع وفائدة 

وأعطوا الفقراء لكي تنالوا مثرة صاحلة وال تقرضوا على . أعداءكم لكي يكون أجركم عظيماً يف ملكوت السموات 
انظروا إهلنا كيف بصالحه يفيض نعمته على مجيع العامل اخياراً  . رجاء أنكم تأخذون العوض لتنالوا نعمة عظيمة 

اغفروا يغفر لكم ارمحوا . فتدانوا وال حتكموا على أحد فيصنع بكم كما تصنعون واشراراً ، واحذروا أن تدينوا 
ولتكن يدكم مملوءة يف حضن الفقراء . وحتننوا على الفقراء فإن الرمحة تفتخر على احلكم يف يوم الدينونة . ترمحوا 

.د إىل األبد آمني فيمتلئ حضنك بكيل فائض وتكون مكافأتكم بال عيب من قبل يسوع املسيح الذي له اجمل  
 

Exposition of the Fourth 
Sunday of the Holy Great Fast من الصوم  الرابعطرح االحد 

  الكبير

 N/e~tauswpi n~[enne:
aujwk m~pouc/ou n~atbe,e:
cwtem e~t~c~m/ m~pirefywhem:
v~n/b m~piiaha~loli m~m/i I/#c#. 
Efws e~bol qen 
hanparabol/: n~n/e~tenouf 
n~c~n/ou: je hina n~toue~mi 
hwou: e~tefnis] m~metna/t. 

 

 األحد الرابع من الصوم الكبري
)طرح واطس (  

امسعوا صوت الراعي يسوع رب الكرم احلقيقي . أن الذين هم كساىل قد اكملوا زماهنم يغري اجر ) التفسري(
وبغري مثل مل يكن يكلمهم لكن على قدر قوهتم . ه يصرخ بأمثال ألخوته اخلاصيني لكي يعلموا هم أيضاً عظم مرامح

ويعلم التائبني أيضاً أن . ولكي يعلم ايضاً مجيع الذين مل يتعبوا أن ليس هلم حظاً يف جميئه . كان يشبه هلم امللكوت 
 أناس ضرب هلم املثل املكتوب ليعلموا وليفهموا كما فضائله من أجل. يصريوا متساويني بالصديقني يف جميء املسيح 

وأصحاب . واصحاب التاسعة . أصحاب السادسة . مث أصحاب الساعة الثالثة . األولون . الذين عملوا يف الكرم 
من ذا يشبه إهلنا يف . فاخذوا نصيبا كامالً مع األوائل الذين تعبوا النهار كله . احلادية عشر عملوا ساعة واحدة 

الذين قد . أما األولون فهم البطاركة إبراهيم واسحق ويعقوب . كثرة رمحته وعظم حمبته للبشر ألجل رجوع اخلطاة
ويتلوهم األبرار . مث من بعدهم األنبياء فأهنم بشروا بامسه ونطقوا مبجيئه أنه خملص العامل . صار هلم الوعد وامليثاق 

ومن بعد ذلك . والصديقون ومن بعدهم الرسل الذين بشروا يف اخلليقة اجلديدة أن املخلص ذو العزة والقدرة
والشهداء الذين احتملوا . العذارى احلكيمات فأهنن كملن زماهنن يف الطهارة حىت أخذن األجرة من رب الكرم 

وملا جاء األمثة وعملوا يف الكرم اخذوا . كان رجاؤهم ومعونتهم من رب الكرم . األتعاب والعذابات الكثرية 
ولكونه صاحل ورحوم . حب الكرم إىل التوبة وحيسب هلم املكافأة األجرة كما اخذوا الفعلة األولني لكي جيذهبم صا

يامن متسكتم . انعم هلم هبذا وترآف عليهم وجعلهم متساويني باألولني فأفرحوا وهتللوا وسروا وابتهجوا باإهلنا 
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.بد آمني برجاء التوبة ألنكم بتوبتكم نلتم جزاء صاحلاً يف ملكوت السموات برمحة إهلنا الذي له اجملد إىل األ  
 

)وله آدام(  
اهنضوا بسرعة أيها اخلطاة وتعالوا لكي تتأملوا أقوال الرب فأنه قد أبطل مل حيل الشيطان ومجيع قواته وكل 

وأطفا سهام املهلك لتحننه على خليقته قال السيد . ألنواع كثرية وأشباه شىت جذب كل أحد إىل التوبة . شيطانه 
. أن الفاعل مستحق أجرته .  مقدساً حميياً وشبه ملكوت السموات بالكرم والفعلة املسيح له اجملد يف اإلجنيل قوالً

وبأمثال كان خياطب خواصه هكذا وخيربهم من أجل ملكوت اهللا والدهر العتيد لكي يفهموا أنه هو الذي يرد 
 كان إنسان رب :لوكطبيب حقيقي مداو كان يشفي جماناً من اجلراحات قا. اخلاطئ ويقبل به إىل مواضع النياح 

كرم أرسل فعلة لكرمة لكي يعملوا فيه ، فشارطهم أوالً على اخذ األجرة ديناراً لكل واحد يف اليوم وأرسلهم إىل 
ويف الساعة السادسة والساعة التاسعة وجد أناساً . ويف الساعة الثالثة وجد أناساً آخرين فأرسلهم إىل كرمه . كرمه 

ويف الساعة احلادية عشر وجد قوماً أخر قياماً بطالني . ضاً إىل كرمة ليعملوا مع الفعلة أخر قياماً بطالني فأرسلهم أي
فقال هلم وأنتم أيضاً امضوا إىل . فقالوا له ألنه مل يستأجرنا أحد .  فخاطبهم ببشاشة قائالً ملاذا انتم قياماً بطالني 

ون باخلطايا واآلثام تعالوا انظروا إىل صالح أهلنا كيف أيها اجلهال املتغافلون املثقل. كرمي وأنا أعطيكم ماحيق لكم 
امسعوا جاء رب الكرم مع وكيله . ساوى اآلمثة بالصديقني و أعطى لألولني ولآلخرين أجرة واحدة مبحبة حقيقية 

الفعلة فقال رب الكرام لوكيله قدم أوال . ليعطي األجرة فاجتمع إليه سائر الفعلة األولون واآلخرون ليأخذوا األجرة 
ففرح . فصنع الوكيل هكذا وقدم اآلخرين كما أمره سيده وأعطاهم ديناراً ديناراً لكل واحد منهم . اآلخرين 

فتقمقم . فأعطا األولني ايضا ديناراً لكل واحد منهم كما شارطهم . األولون وظنوا أهنم يأخذون أكثر ألجل تعبهم 
 اآلخرين حنن الذين احتملنا ثقل النهار وحره فدعارب الكرم مجيعم على رب الكرم قائلني كيف تساوينا بالفعلة

واحداً من الفعلة وخاطبه قائال ياصاحب مل اظلمك أليس على دينار شارطتك فخذ الذي لك ألين اريد أن أعطي 
كثرية هي مرامحك يا إهلنا ورأفتك وحتننك على جبلتك ألنه بتواضعك صنعت . افعل مبايل ما أريد . األخري مثلك 

لنا مسلكاً وطريقاً مسائياً مستقيماً اذ ساويت اخلطاة والظاملني األشرار الذين جذبتهم إىل التوبة باألبرار والصديقني 
الذين هم اآلباء البطاركة واألنبياء املرسلني والرسل املبشرين والعذارى احلكيمات والشهداء املتوجني واألصفياء 

ألنك التشاء موت اخلاطئ . كثرة األتعاب والعذابات وجاهدوا اجلهاد احلسن والقديسني الذين محلوا الربد واجلليد و
وتفرح خباطئ واحد يتوب . وتريد أن مجيع الناس خيلصون وإىل معرفة احلق يقبلون . بل حتب توبته ورجوعه إليك 

 كثرة حتننه على اجلبلة فلنشكر فادينا وخملصنا يسوع املسيح على. أكثر من تسعة وتسعني باراً الحيتاجون إىل التوبة 
اآلدمية إذ أنه بكل الوسائل املمكنة حثنا على التوبة والرجوع عن املآمث وفتح لنا أحضانه القدوسة لنرجع إليه من كل 
.قلوبنا وأفكارنا وهو يقبلنا كعظيم رمحته اليت ال حد هلا فله اجملد واإلكرام إىل األبد آمني   

 
 

   

Exposition of the Fifth Sunday 
of the Holy Great Fast  من الصوم  الخامسطرح االحد

  الكبير

 Nic/ou nem ni,~ronoc nak:
n~yok pe v~n/b n~jwou niben:
je en,ai niben eue~erbwk 
nak: w~ p~c#w#r# m~pikocmoc. 
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Pekersisi m/n e~bol:
n~h~r/i qen t~ve nem hijen 
pikahi: eurwjp t/rou 
m~pekm~yo: n~je p~hwb n~te 
nekjij. 

 األحد اخلامس من الصوم الكبري
)طرح واطس (  

وأنت ياسيد كل األجيال ألن كل شيئ يتعبد لك ياخملص مجيع العامل . لك األوقات واألزمان ) التفسري(
وأنت العارف مجيع اخلفايا والفاحص . وسلطانك دائم يف السماء وعلى األرض وكل أعمال يديك خاضعة أمامك 

أنت تعلم السرائر . أيها األزيل األول وجابل كل األشياء . من أجل ذلك انك مكوهنا . وب والكال حبكمتك القل
قال أن الرب كان ميشى مع . يا مىت اإلجنيلي أخربنا مبعاينتك وأسرار أقوال خملصنا اخلفية . واملكنونات بأسرها 

فقال انظروا إىل هذه مجيعها فال . حجار اليت فيه وترتيبها رسله القديسني يف اهليكل فاعلموه ببناه وكرامته وزينة األ
وما هي عالمة . فقوم أفكارهم ألهنم قالوا تعالوا نسأله مىت يكون هذا . يترك ههنا حجر على حجر إال وينقض 

ن وجاء التالميذ الذي. فجلس على اجلبل كعادته يف تعليمه أمام اهليكل شرقي أورشليم . جميئه وانقضاء الدهر 
أما هو فاظهر هلم ما يكون يف املسكونة وأوصاهم أن . اضمروا هذه املسائل لكي  يسألوا عارف أفكار القلوب 

وخراب . وأعلمهم بكثرة احلروب وقيام املمالك والشدة اليت تدرك السكان على األرض . يتمسكوا بالصرب 
 وظهور صليبه الذي هو عالمة الغلبة ز وعن الضيق وظهوره الثاين يف جمد أبيه وقيامته ايضاً. أورشليم ونقض اهليكل 

. مىت صار غصنها رخصاً وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قددنا . ومثل هلم بشجرة التني قائالً . الذي يكون 
سنوك أنت ال تنقطع وسنينا حنن تزول . فطوىب ملن يصري إىل املنتهى . ليفهم القارئ زمان حدوث كل هذه األمور 

) .والسبح هللا . ( ك ال تنقضي وأيامنا تنحل وأيام.   
 

)وله آدام(  
يامجيع سكان أورشليم تعالوا لنمضي إىل جبل الزيتون لكي ننظر يسوع الناصري ابن داود كلمة اآلب وهو 

أما هو فأظهر هلم . جالس هناك وتالميذه حميطون به يسألونه أوالً على بناء اهليكل وحجارته العظيمة وكمال زينته 
فلما مسع . أقول لكم أنه اليترك ههنا حجر إال وينقض .  أرايتم هذا كله :مال اجلميع والسر املخفي عنهم قائالًك

أخربنا ايضاً . وما هي العالمة الدالة على جميئك . التالميذ هذا خاطبوا بعضهم بعضاً وسألوه مىت يكون هذا يامعلمنا 
قال خملصنا . وتأملوا الذي أقوله لكم . يا اخويت وافهموا يا أحبائي امسعوا . عن آخر هذا الدهر وهناية االنقضاء 

الكثري الرمحة مرشد مجيع املتوكلني عليه بورع ومعرفة مثبتاً قلوهبم عما سوف يكون ز قائالً هلم انظروا اليضلكم 
وتكون . ئة يف أماكن وتكون زالزل وأوب.  انه سوف تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة :أحد لئال تقعوا يف جتربة

هذا يفعلونه لكم من اجل امسي ومن . واعلموا أن األمم يقتلونكم ويبغضونكم . الشدائد والضيقات على األرض 
وندعو . ونصرخ حنوه يف ضوائقنا . فلنتمسك حنن هبذه السنن وهذه الوصايا اململوءة نعمة . يصري إىل املنتهى خيلص 

ا كله ندعو اسم املسيح خملصنا فإنه هو سالحنا وهو ناصرنا وهو ثباتنا وقوتنا ومىت رأينا هذ. امسه يف شدائدنا 
فلنهرب يا . وإذا وقعنا يف التجربة فنطلب منه املعونة ألنه رجائنا يف شدائدنا وهو خالصنا األبدي . وعوننا وعزائنا 

وهبنا فهماً لنعلم . اوم املهلك للناس اعطنا معونة يا إهلنا يف ظهور املق. أخوة من الشرير الذي هو نصيب املنافقني 
. مثل أوراق التني وزمن احلصاد لننتظر إتيانك وظهور جميئك عندما تسبقك عالمة الغلبة اليت لصليبك العالمة العالية 

وعند . وظهر افتخارنا أمام الشعوب .  حنن شعبك رفعنا رؤوسنا إىل العلو وعلمنا أنه قددنا خالصنا رأيناهافإذا 
الذي له . وأما حنن املؤمنني فنفوز ونفرح ونسر خبالقنا . رك األمم اخلزئ والفضيحة وينوحون بتنهد ذلك يد

.التسبحة والسجود من اآلن وإىل األبد آمني   
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Exposition of the Sixth 
Sunday of the Holy Great Fast من الصوم  السادسطرح االحد 

  الكبير

 Pen% I/#c# P,#c#:
pimonogen/c n~nou]:
aferrwmi m~penr/]: saten 
v~~nobi m~mauatf: Pimane~cwou 
eynanef: v/etrwic e~jen 
tefsai~ri: aferhemi e~jwou 
m~m/ni: e~bol hitotf 
m~pibasor. 

 

 األحد السادس من الصوم الكبري
)طرح واطس (   

الراعي الصاحل الساهر .  خال اخلطيئة وحدها ما. ربنا يسوع املسيح اإلله الوحيد صار إنساناً مثلنا ) التفسري(
أن سيدنا املخلص معلم كاتب يفيض معرفته . على قطيعه حيرسهم كل يوم من الثعلب الذي هو الشيطان احملال 

طبيب . ويدعي اجلهال ليصريوا حكماء . ليعرف األمم طريق معرفته احلقيقية وهو حكيم عاقل يظهر حكمته 
إله ظهر على األرض يدعى اخلطاة وينعم عليهم باملغفرة .  نتونة ويشفيهم  جماناً بكالم فيه يداوي اجلراحات اململوءة

فشاع خربه يف كل . يطوف يف مجيع املدن والقرى والطرق ويدعي اجلموع الكثرية إىل فرح جمده . وطهارة النفس 
ه قوم واخربوه من أجل هريودس فلما كان يف ذلك الزمان جاء غلي. الكور وتبعه كل أحد لريوا جمده وكرامته 

فلما مسع اإلله الكلمة . رئيس ربع اجلليل قائلني قم وامض من ههنا فإن هريودس يطردك وبفكر شرير يريد قتلك 
منهم هذا مل خيف ومل يضطرب ومل يفكر فيه قائالً امضوا وقولوا هلذا الثعلب احملتال أنين أمتم الشفاء اليوم والغد وما 

. فإنه ورد يف الكتب وأقوال األنبياء أيضاً . ن أقيم اليوم وغداً اصنع ايضاً ويف اليوم الثالث حقا اكمل وينبغي أ. يليه 
يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة األنبياء ورامجة املرسلني إهلا كم مرة أردت . أنه ليس هناك نيب خارجاً عن أورشليم 

.فهوذا أنا ايضاً اترك لكم بيتكم خراباً . يها ومل تريدوا أن امجع بنيك كما جتمع الدجاجة فراخيها حتت جناح  
هكذا ايضاً أورشليم قتلت . يايعقوب انظر بنيك ويا إسرائيل انظر زرعك النسل الشرير والقبائح اليت صنعوها 

 باسم احلق أقول لكم أنكم ال ترونين من اآلن حىت تقولوا مبارك اآليت. األنبياء ودم الصديقني قد أدمى حجارهتا 
.الرب الذي له اجملد إىل األبد آمني   

 
)وله أدام(  

وشفى املرضى بروح فيه . أقام األموات بقوة جمده . إهلنا ماسيا ملك السالم صنع خالصاً يف وسط األرض 
كطبيب يتعاهد املرضى . وكان يسري من مكان إىل مكان . وفعل األفعال املعجزة ومل يؤمن به الشعب امللتوي 

وكان يتبعه مجوع كثرية حاملني مرضاهم غليه وكان إذا نظر على كثرة تعبهم يصنع معهم رمحة حملبته . املقرحني 
ويف تلك األيام جاء إليه قوم واخربوه عن هريودس امللك قائلني اخرج من ههنا يامعلم فإن هريودس امللك . للبشر 

 أين أنا أمت الشفاء اليوم الغد ويف اليوم الثالث فأجاب وقال للذي قال له ذلك اذهب وقل هلذا الثعلب. يريد قتلك 
. فلما نظر على أورشليم وكثرة شرورها بكى عليها . فقد كتب أنه ليس نيب يهلك خارجاً عن أورشليم . اكمل 
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بيت والني بكتهم النيب البار أشعياء بأقواله اإلهلية قائالً ر. امسع يايعقوب وأفهم يا إسرائيل وانظر إىل أعمال أبنائك 
احلمار عرف سيده والثور عرف موضع معلفه وإسرائيل مل يعرف . بنيناً ونشأهتم أما هو فقاموا ورفعوا عقبهم على 

. أن الرب يسوع كان يف وسطهم كطبيب شاف وكانوا يرفضونه كجاهل . إهله من أجل الربقع الذي على قلبه 
وهوذا الغرباء أتوا من كل مكان ونظروا أعماله . اواخلرس تكلمو. والعرج مشوا . والصم مسعوا . العمي ابصروا 

ومل يفتح أذنيه لكي يسمع قول السيد املسيح ان من . وإسرائيل طمس عينيه فلم ينظر إىل جمد خالصه . وآمنوا به 
 مث قال الرب يسوع للجموع الكثرية احمليطني به هكذا احلق أقول لكم أنكم ال ترونين. يؤمن به ينال احلياة األبدية 

مبارك الرب يسوع وأبيه الصاحل والروح القدس اآلن وكل اوان وإىل . من اآلن حىت تقولوا مبارك اآليت باسم الرب 
.الدهر الداهرين آمني   

 
   

Exposition of the Seventh 
Saturday of the Holy Great 
Fast (Lazarus’ Saturday) 

السبت السابع من الصوم طرح 
 الكبير 

  )عازروهو سبت ل(
)وهو سبت لعازر(السبت السابع من الصوم الكبري   
 طرح واطس

فلنمضي إىل بيت عنيا وننظر هذه اآليات العظيمة واجلرائح اليت صنعها يسوع املسيح يف اجلموع ) التفسري(
المة يظهر وباحلقيقة كان هناك ملك الس. الغرباء وأهل املدينة مضوا ونظروا القيامة اليت كانت. اآلتيني إىل العيد 

هلم إلينا أيها البتول ابن الرعد حبيب املخلص يوحنا بن زبدي لكي تعلمنا فرح مرمي ومرثا . قوته وعز سلطانه 
أن لعازر هذا كان مريضاً مرض املوت وكان يسوع يف أورشليم فاخربوه بذلك فقال . ولعازر البار أخيهما الوحيد 

. فأجابوه وقالوا له أنه البد من أن يشفي . إليه إىل بيت حلم لرتوره لتالميذه أن لعازر حبيبنا مريض هلموا لنمضي 
فلما . فأجاب توما قائالً امضوا بنا لكي منوت معه . حينئذ أظهر هلم عالنية ان لعازر فتعالوا لنذهب إليه لكي أقيمه 

باكيتني والنسوة األيت فما رآمها . مسعت مرمي ومرثا بالسيد املسيح فرحوا وسجدوا له وأعلموه من أجل أخيهما 
فخرج امليت وان مجيع . معهن دمعت عيناه واظهر حبه هلما وجاء إىل القرب وصرخ بصوته اإلهلي لعازر هلم خارجاً 

وهكذا صنعوا وليمة وفرحاً من اجل . اليهود ملا رأوا هذه األعجوبة العظيمة آمنوا به بكل قلوهبم واعترفوا بالهوته 
طهم فأخذت مرمي أخت لعازر قارورة طيب وسكبتها  على رأس املخلص يسوع املسيح قيامة لعازر واتكأ يف وس

وشاع اخلرب بكثرة العجائب اليت صنعها ببيت حلم وختومها واليت . فامتال البيت من رائحة ذلك الطيب. ملك اجملد 
يب املسيح لعازر األسقف  اطلب من الرب عنا ياحب:فآأمن بامسه القدوس سائر لغات األرض. أزهر فيها جمد الهوته 

.ليغفر لنا خطايانا   
 

)وله آدام(  
أن لعازر قد مات وأننت وله . ومرمي ومرثا أختا لعازر . هلموا فلنمضي إىل بيت عنيا لننظر يسوع وتالميذه 

 فلما. أربعة أيام مدفون مع األموات فجاء يسوع هو وتالميذه ومجع كثري من أورشليم لكي عزوا األختني كالعادة 
فقالت األختان . رآهم اجلموع باكيتني على أخيهما بكاء عظيماً بكوا معهما وتأملوا هلما ألجل عظيم حمبتهم فيهما 

فقالت له مرمي أخت . فقال هلما كفى بكاء وحنيباً فسيقوم أخاكما . للسيد املسيح لو كنت ههنا مل ميت أخانا 
فقالت . رب أنا هو القيامة واحلياة واملؤمنون يب الميوتون إىل األبد فقال هلما ال. امليت نعم أنه يقوم يف يوم القيامة 

فاخربوه عن املكان الذي فيه . فسأهلم قائال أين وضعتموه. مرمي نعم يارب أنا أومن ان اهللا يعطيك كلما سألت 



© St. Mary & Archangel Michael Coptic Orthodox Church, Houston, TX 56 

األعمى املولود من وكان اليهود يتحدثون فيما بينهم قائلني أن هذا الذي فتح عيين . فسار هو وتالميذه . املقربة 
فقال . فلما وقف أمام القرب وإذا حجر عظيم على بابه . أما يقدر بسلطانه أن يترك هذا اآلخر الميوت . بطن أمه 

فأجاب املخلص خماطباً هلا قائالً أمل أقول لك . فقالت مرثا أخت امليت ياسيد قد أننت . هلم يسوع ارفعوا احلجر 
رفعوا احلجر ورفع يسوع عينيه وقال أشكرك يا أبتاه ألنك تسمع يل وأنا أعلم أنك ف. انك أن آمنت ترين جمد اهللا 

وملا قال هذا صرخ بصوت عظيم . قلت هذا من أجل اجلمع احمليط يب ليؤمنوا أنك أرسلتين . تسمع يل يف كل حني 
. األموات يف تكفينهم فخرج امليت وهو مربوط اليدين والرجلني ووجهه ملفوف بعمامة كعادة . لعازر هلم خارجاً 

وشاع . وان تلك اجلماعة كلها اليت اجتمعت هناك آمنوا باملسيح وبأعماله . فقال هلم املخلص حلوه ودعوه ميضي 
ألن . ياهلذه األعجوبة العظيمة اليت تفوق  العقول وتبهر األفهام . خربه يف كل مكان ويف مجيع كورة اليهودية 

من النعش وابنة يايرس يف وقت موهتا فهؤالء وأموات كثرية أقامهم املخلص يف يوم سيدنا أقام ابن األرملة بنايني 
بصلوات لعازر األسقف يارب انعم لنا بغفران . موهتم إال لعازر هذا أقامه من بعد موته ودفنه يف القرب بأربعة أيام 

.خطايانا آمني   
 

Exposition of the Seventh 
Sunday of the Holy Great Fast

(Hossanna Sunday) 
من الصوم  عبالساطرح االحد 

 الكبير
  )أي أحد الشعانين(

)أي أحد الشعانني(األحد السابع من الصوم الكبري   
 طرح واطس

اصعد على اجلبال العالية يامبشر صهيون ارفع صوتك بقوة وبشر أورشليم وقل ملدن يهوذا هوذا ملككم آت 
قومي زيين أبوابك . الذي يرعي قطيع غنمه وبذارعه العالية جيمع احلمالن مثل الراعي . وأجرته معه وعمله قدامه 

هوذا كل بنيك يقبلون غليه بفرح ويصرخون قائلني أوصنا . ألنه سيأيت ابن اهللا هو الذي بالطهارة والسالمة ينجيك 
ل أمضيا إىل هذه القرية وقا. وملا قربوا من بيت فاجي عند جبل الزيتون أرسل يسوع اثنني من تالميذه . ألبن داود 

فحالمها وأتياين هبما فأن قال لكما أحد شيئاً فقوال له أن الرب حيتاج . اليت أمامكما فتجدان أتاناً وجحشاً ابن أتان 
فحالمها وأتيا هبما إليه كي يكمل ما قاله . فلما جاء التلميذان كما أمرمها وجدا األتان واجلحش مربوطني . إليهما 

فيالعظم هذه . قولوا ألبنه صهيون هوذا ملكك يأتيك راكباً على أتان وجحش ابن أتان . لنيب الرب من قبل ا
األعجوبة اجلالس على الشاروبيم ركب على جحش اتان كالتدبري هو جالس على األرض مل يترك عنه السموات 

روبيم معاً يسترون وجوههم وأوالد العربانيني فرشوا ثياهبم قدامه والشا. جالس يف حضن أبيه حاضر يف أورشليم 
وكان . وكانوا ميجدون باستحقاق بشفاة غري شاكتة ويقولون تبارك جمد الرب يف صلمون جبل قدسه . بأجنحتهم 

.هؤالء يسبحون ويقولون أوصنا البن داود مبارك الرب يسوع املسيح الذي أيت ليخلصنا  
 

 وله آدام
ابتدأ كل مجع التالميذ يفرحون ويسبحون اهللا . أورشليم ملا قرب يسوع من منحدر جبل الزيتون صاعداً إىل 

صارخني قائلني أوصنا البن داود أوصنا يف األعايل هذا هو ملك . بصوت عظيم من أجل القوات اليت رأوها 
اخذوا سعفاً بأيديهم . وللغد اجلمع الكثري الذي جاء للعيد ملا مسعوا أن يسوع سيأيت إىل أورشليم . إسرائيل 
واجلمع الكثري الذي من العربانيني خرجوا قدامه وفرشوا ثياهبم يف . للقائه يصرخون قائلني أوصنا البن داود وخرجوا 

. وآخرون منهم قطعوا أغصاناً من الشجر وجاءوا هبا بفرح وفرشوها يف الطريق . الطريق اليت سيسلكها املخلص 
افرحي يا ابنة صهيون فأنه قد . ني أوصنا البد داود والذين كانوا يسريون أمامه والذين خلفه كانوا يصرخون قائل
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واجلمع ميشي أمامه صارخني قائلني أوصنا البن داود . جاء ملكك مبجد وكرامة وعظم هباء راكبا على جحش 
يزهر قضيب من اصل يسى وتصعد زهرة وتطلع . امللك اآليت باسم الرب أوصنا يف األعايل هذا هو ملك إسرائيل 

وروح العبادة وميأله الروح . روح الفهم واملشورة . روح احلكمة وروح القوة . ح عليه روح اهللا من وسطه ويستري
ياهلذه األعجوبة العظيمة اجلالس على الشاروبيم والسريافيم تسبحه ويغطون وجوههم من اجل الهوته . من خمافة اهللا 

ونك يف السموات وميجدونك على يبارك. تفضل اليوم وركب على جحش آتان كالتدبري من أجل خالصنا . 
مبارك اآليت باسم رب القوات . األرض ويصرخون قائلني أوصنا البن داود أوصنا يف األعايل هذا هو ملك إسرائيل 

.ولعظمته اجملد دائماً آمني .   
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EXPOSITIONS OF THE HOLY 
PERIOD OF PENTECOST  

(HOLY FIFTY DAYS) 

 

Exposition of the Glorious 
Feast of the Resurrection  عيد القيامة المجيد طرح  

 عيد القيامة اجمليد
 طرح واطس

ويف وسطهما الطائر الذي رائحة أجنحته مألت . نور نور ياجبل الزيتون جممع احليوان الطيب الرائحة ) التفسري(
سيح خملصنا قام من األموات ورد آدم امل. أضيئوا ونوروا أيها الرسل األطهار فأنه قد أشرق نور القيامة . كل الكور 

هو وقف يف وسط . خذن طيبكن فأن الرب قد قام . أضئن ونورن أيتها النشوة حامالت الطيب . إله الفردوس 
ها الثياب واملنديل .  وتفهموا أيها احلراس فأن الب قام من األموات ااستضيئو. البستان وتكلم مع مرمي اجملدلية 

. أضئي ونوري أيتها العذراء القديسة ألنه قد قام ابنك ملك السماء واألرض .  قد قام تشهد لكل أحد بأن الرب
.هاتالميذه يف اجلليل   

وأرسلهم إىل كل العامل . نفخ يف وجوههم بالروح القدس وأعطاهم قوة وحكمة حقيقية . عاينوا األمة املشفية 
وامرأته الشريرة عميت . طي ألن اسقفيته أعطوها آلخر فليخز اليوم يهوذا االسخريو. ليبشروا اجلميع مبلكوت اهللا 

فليفرح . فلفتضح اليوم اليهود املخالفون الذين شهدوا زوراً على قيامة الرب . عيناها ألهنا أشارت عليه بأخذ الفضة 
. املالئكة الذين أعطاهم املسيح عروسه يرتلون فيها مثل . اليوم شعب املؤمنني إسرائيل اجلديد الذين هم املسيحيون 
الذين يف السموات يرتلون اليوم ألنك أنت ربوين ملك . قد قام الرب مثل النائم وضرب أعداءه اليهود املخالفني 

.من أجل هذا منجده صارخني قائلني مبارك أن ياريب يسوع ألنك قمت وخلصتنا . السماء واألرض   
 

 وله آدام
هوذا اللفائف املكفن هبا يف املقربة ليس فيها . وات تعالوا انظروا املسيح إهلنا متام خالصنا قام من األم) التفسري(

فأهنم باألمس استهزأوا . ليفتضح الشيطان وكل قواته مع شعب اليهود الذين تآمروا عليه مبشورهتم الرديئة . جسده 
. واليوم يضحك هبم بقيامته. به الجل غلبتهم إياه   

فيفتضح اليوم . قم أيها الرب ملاذا تنام واظهر قوة قيامتك. ة قائالً داود املرتل يعلمنا بإعالن منذ أزمنة كثري
افتضحوا اليوم أيها احلراس فقد قم امليت وارعبتكم . رؤساء الكهنة الذين علموا احلراس األضاليل واالفتراء الكاذب 

.ميني الرب صنعت القوة ميني الرب رفعتين. قيامته   
ياكلمة اإلله . أنت كائن بسلطانك وليس لك بداية وال هناية . يامته اجمليدة قد ارتفعت قوة العلى يسوع ملكنا بق
لكنك دست اخلطيئة واملوت . أنت الغري اخلاطئ صريت ذاتك خطيئة الجلنا . مبحبتك للبشر رفعت اخلطايا واآلثام 

لك السموات . امته فلنسر ونتهلل ألن عمانوئيل احتد معنا وصنع بنا حمبة بشرية وموهبة عظيمة بقي. بقيامتك 
قد صار فرح يف . األرضيون والسماويون صاروا اليوم واحداً يف التسبيح بالقيامة . واألرض وكل ملئها ياكلمة اإلله 

احلمل كلمة الضابط الكل . ومن بعد تأنسه اظهر جمد الهوته بقيامته . املسكونة من أجل أن اإلله صار مع البشر 
زين كراماتكن أيتها النسوة املؤمنات حامالت .  الذي افضح أعدائه مبجد قيامته الذي قام اليوم من األموات هو

قم وتعال يف وسطنا اليوم أيها املرتل داود النيب وافرح وابتهج وسبح . امسعن صوت املالك يبشركن بالقيامة. الطيب 
عظيم هو . وا لنبتهج ونسر فيه وقل هذا هو اليوم الذي صنعه الرب هلم. ورتل يف هذا العيد اجلديد الذي للقيامة 
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يسوع القوي ذو . طوباك أنت أيها الرامي ألن نصيبك قد متجد جداً . فرح هذا اليوم الذي فيه كانت القيامة 
.له اجملد دائماً آمني . فلذلك منجده . السلطان اظهر جربؤوته وقوة الهوته بعد موته بقيامته من بني األموات   

 
 

Exposition of the 
Resurrection Evening  عشية أحد القيامة طرح

  المقدسة
 عشية أحد القيامة املقدسة

 طرح واطس
يف عشية السبوت كان عند النسوة البكا والنوح والعويل ويف باكر أحد السبوت تأخر البكاء وسكن ) التفسري(

بكاء وافرحوا وهتللوا من أجل هذا يكفيكم من ال. ألن الفرح العظيم الذي لقيامة اهللا الكلمة ابطل األحزان . النحيب
ليفتضح اليوم احلراس الذين حيرسون قرب . أين الذين قالوا أن الذي رقد مع األموات اليقوم بعد . اليوم وعظم جمده 

. التسمعوا أمر من مقدمي الشعب الذين أوعزوا إليكم أن تقولوا أن تالميذه أتوا ليالً وسرقوه وحنن نيام . القوي 
هوذا النسوة وكل معارف ابن اهللا الوحيد . احلق وال تكذبوا على قيامة املخلص ألنه ال تنفعكم الفضة قولوا أنتم 

ردعوا بالطيب إىل مكاهنم حيث كان تالميذه وأخوته األحباء الذين بشروا بقيامته يف مجيع اخلليقة اليت حتت السماء 
.هلذا منجده إىل األبد آمني   

 
    

Exposition of the First 
Sunday of the Holy Pentecost

(Thomas’ Sunday) 
األحد الجديد ثامن عيد طرح 

 القيامة المجيد
  )أي احد توما(

)أي احد توما(األحد اجلديد ثامن عيد القيامة اجمليد  
 طرح واطس

الميذ جمتمعني كان مجيع حمفل الت. ملا دخل املسيح على تالميذه األطهار يف عشية يوم القيامة املكرمة ) التفسري(
فقال هلم توما إذ . ومل يكن معهم توما الذي يسمى التوأم فقال له رفاقه التالميذ قد رأينا يسوع املسيح وآمنا بقيامته 

. وبعد هذا الكالم بثمانية أيام كان التالميذ جمتمعني وكان توما معهم . مل أنظر الرب وأضع يدي يف جنبه فال أومن 
فلما رآه التالميذ فرحوا فرحاً عظيماً . املسيح وقال هلم السالم لكم ياتالميذى املكرمني فدخل إليهم سيدنا يسوع 

مث قال املخلص لتوما ياحبييب املصطفى الغيور يف احلق تعال . وذهب عنهم اخلوف الذي كان اعتراهم بسبب اليهود 
سامري يف يدي ورجلي اليت مسروين هبا إىل هنا وهات يدك ضعها يف جنيب وانظر موضع احلربة اليت جبنيب وآثار امل

فأجاب توما وقال ريب . بل أومن أين أنا هو يسوع املسيح ابن اهللا قمت من األموات . اليهود وال تكون غري مؤمن 
فقال له املخلص ملا رأيتين آمنت ياتوما طوىب للذين مل يروين . وإهلي أنا أؤمن أنك أنت هو املسيح ابن اهللا باحلقيقة 

فنحن املسيحيني آمنا بربوبيتك واعترفنا بقيامتك وقلنا املسيح قام من األموات الذي .  على السماع فقط وآمنوا
.مات داس املوت والذين يف القبور أنعم هلم باحلياة األبدية له اجملد دائما آمني   
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 وله آدام
صري ابن اهللا الكلمة الذي أتى من العالء احتدوا مهنا يف هذا املنظر الذي ليسوع النا. أيها املؤمنون تعالوا باجتهاد

فاسلمه اليهود حسداً وصلبوه على خشبة ومات على . صنع اآليات والعجائب بالقول فقط مظهراً قوته اإلهلية 
فقام القوي من األموات . وهكذا كفنوه ووضعوه يف قرب أولئك الذين ليس هلم نعمة قالوا انه اليقوم . الصليب 

املسيح إهلنا قام من األموات يف باكر أحد السبوت ونظر تالميذه إىل قيامته وأوصاهم أن . نومه واستيقظ اجلبار من 
.يبشروا بامسه فجميع اخلليقة اليت حتت السماء   

وهكذا أوصى بطرس تلميذه الذي دعاه صخرة اإلميان أن يرعى قطيع غنمه الكبار والصغار الشيوخ والشبان 
فإن هؤالء يامسعان . فقال نعم ياسيد فقال له ارع خرايف .  يامسعان ابن يونا أحتبين مبساواة واحدة يف الرعية قائالً

ليس دم التيوس وال الثريان لكن دمي بذلته عن مجيعهم اصطفيتهم من ين مجيع الشعوب فأرعاهم يف . ابتعتهم بدمي 
.والشكر هللا دائما أبديا . األماكن احمليية وأنا إذا جئت ضاعفت أجرك   

 

Exposition of the Second 
Sunday of the Holy Pentecost  األحد الثاني من طرح

  الخمسين
 األحد الثاين من اخلمسني

 طرح واطس
وليفتخر هؤالء الرجال ألن . فليتهلل يعقوب ويفرح إسرائيل ويرتل اسحق البار مع إبراهيم بالشكر ) التفسري(

اكمل اهللا قسمه ألبيه داود امللك املبارك الذي هو من نسل . هم قد ثبت الوعد الذي قرره مع. الوعد كان هلم 
وعرفنا خالصه وبره الذي أعلنه . أعلن اهللا خالصه قدام األمم وكشف هلم بره بإعالن عظيم . يهوذا شبل الليث 

 أرسل كما أن داود وعد فيا ملزمور أن اهللا. خالص العلى هو كلمة اهللا ابنه الوحيد . لألمم الذين على األرض 
من هو الذي جناهم من كثرة خطاياهم ومن . كلمته يف شكل إنسان فشفاهم وخلصهم من ضوائقهم وشدائدهم

هذا . إال ابن العلي الذي ذكر القسم الذي قرره مع األولني يف األيام األوىل . الضيق الذي كانوا فيه وكثرة الشقاء 
فرح آدم وبنوه الذين كانوا يف . ليت خلقها بيديه الطاهرتني الذي صار ابن بشر لكي خيلص اإلنسان اجلبلة األوىل ا

بوابو اجلحيم وأعوان الظلمة ملا ابصروا النور احلقيقي مل يقدروا أن . اجلحيم ألن املخلص جاء إليهم لريد الضالني 
احل خملصنا الص. صوت بقوة فزلزل اساسات اجلحيم واحنلت األبواب النحاس وكسرت متاريس احلديد. يثبتوا 

يسوع املسيح ربنا نزل إىل اجلحيم واختطف الذين كانوا فيه واخذ املسبيني من يد الشيطان ورفعهم إىل الفردوس 
ألجل هذا . وغرق فرعون العقلي الذي هو باغض اخلري وأعطى الناس كرامات اليت هي رمحته وبره . بسرور وهتليل 

.آمني . ولعظمته اجملد دائما . لرب ألنه باجملد قد متجد نسبحه مع موسى رئيس األنبياء القائل تعالوا لنسبح ل  
 

)وله آدام(  
. من هؤالء القديسني الذين افتخروا وهتللوا على مضاجعهم . األبرار يفتخرون باجملد ويتهللون على مضاجعهم 

وابنه اسحق . أعماله إال األصفياء رؤساء اآلباء اجلنس املبارك البار إبراهيم األب العظيم الذي ارضى الرب يف مجيع 
هؤالء املفتخرين مبجد . هؤالء الذين افتخروا ألنه قد قرر معهم عهداً ومرياثاً . الذبيح البار وإسرائيل اهللا يعقوب فتاه 

غلب ابن يهوذا إذ سحق . ابنهم يسوع أسد يهوذا الغالب فامتألوا به هتليالً وسروراً وهم على مضاجع قبورهم 
وهكذا افتخر بقية األمم الذين . هكذا نظروا يف مضاجعهم عظيم جمد قيامته .  األموات شوكة املوت بقيامته من

وقيامته انتشلت الكل . ورمحتهم وخالصهم كانا من قبله . الن منقذهم كان منهم . كانوا معهم يف ضيق اجلحيم 
. له اجملد دائما آمني .من افتخر فليفتخر بالرب كما قال النيب . األبرار واآلمثة بنعمة واحدة متساوية   
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Exposition of the Third 
Sunday of the Holy Pentecost  من الثالث األحد طرح

  الخمسين
 األحد الثالث من اخلمسني 

)طرح واطس(  
.آمنوا بقيامته وهنوضه من األموات . الذين نظروا جمد خملص كل أحد ) التفسري(  

الثياب واللفايف تظهر قوة الهوته وحترب .م من األموات ليبس هو يف القرب هاأصوات املالئكة يف آذان النسوة أنه قا
ياحراس القرب ال تسمعوا هذه التعاليم املضلة وال تقبلوا الرشوة ألجل كالم الكذب . كل أحد أن الراقد قد قام 

بقيامته من بني األموات فليخز ويفتضح رؤساء الكهنة الذين تشاوروا على حميي النفوس فقد خذلوا اليوم . واالفتراء 
أن كان حقاً سرقوه . مسع احلراس مشورة رؤساء الكهنة واعلموا أهل املدينة قائلني أن تالميذه سرقوه وحنن نيام . 

قدوس . داود سبق أعلمنا يف سفر املزامري مل تدع صفيك يرى فساداً . كيف تركوا ثيابه يف القرب كما شاهد اليهود 
اس جمد قربه الذي هو مكانه األقدس فقدس األرض كلها وصري طبيعتها طاهرة أكثر من األول إسرائيل احلال يف األقد

تعمد باملاء يف هنر . طهرها كنعمته ) العناصر(وهكذا أيضا االستقصات . واإلنسان العتيق عتق . الن اإلله تأنس 
هكذا . كذا أيضا طهره من بعد جناسته رفع على خشبة الصليب يف اهلواء وه.األردن من يد املعمد وطهر طبيعة املاء 

قام امللك املسيح من القبور عربون التأله والقيامة . وضع يف قرب يف أرض الوعد فتطهرت األرض كلها وكل من فيها 
.له اجملد دائماً . األبدية   

 
)وله آدام(  

. س حفظة القرب الذي للناصري امسعوا احلرا.يامجيع السكان يف أورشليم مدينة القدس والسالم هلموا مجيعاً معاً 
هوذا الثياب موضوعة يف القرب والعمامة . كيف يشيعون كالم الكذب والتجديف الذي تعلموه من رؤساء الكهنة 

أشاع . ان كانوا سرقوه كقوهلم كيف تركوا الثياب موضوعة يف القرب . اليت كانت على رأسه ملفوفة وحدها 
احلق ال جيتمع مع . الرب اشرق على األرض كلها ببشارة القيامة املقدسة  . احلراس القرب كالم الكذب يف املدينة

احلق باحلقيقة اكرز به ومأل العامل وكل من فيه الجل قيامة اإلله الكلمة احملسن . ابر مع اإلمث اليقتربان . الكذب 
ليقة اجلديدة اليت آمنت امتألت األرض هبذه اخل. هكذا احلق داس الكذب . كمثل نورج يطيء بيدراً . لنفوسنا 

ربوات األمم مسعوا وآمنوا الجل ابن اهللا يسوع الذي قام ألنه قد ابطل املوت وأمات اخلطيئة . بقيامة امللك املسيح
.فله اجملد دائما وإىل األبد آمني. بالقيامة   

 

Exposition of the Fourth 
Sunday of the Holy Pentecost  ينمن الخمسالرابع األحد طرح 

 األحد الرابع من اخلمسني املقدسة 
)طرح واطس(  

طوباك أيها الكامل يوسف الرامي فخر الالويني ابن اخلدام ألن نصيبك ارتفع ومتجد اكثر من مجيع ) التفسري(
. خدمت جسد الرب يسوع وحيد اإلله واغتنمت نعمته اليت مل يشبهها شئ. الالويني خدام القبة وشهادات الرب 

وكان الشعب حيجون إىل بيت الرب ثالثة . رائيل وسليمان احلكيم بنيا بيتاً للرب يف مدينة القدسداود ملك إس
لكن قرب يوسف الذي حنته يف صخرة ازداد شرفاً أكثر من . ومن الحيج إليه يصري متدنساً بالظلمة . مرات يف السنة 
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الذين . قرب يوسف هو قرب احلي. ن جنس اجلسد هيكل سليمان وداود امللك الذي الميكن الدخول إليه إال بالتطهري م
فردوس . ماتوا بآثامهم وكثرة زالهتم إذا مادخلوا إىل قرب الرب يسوع تتساقط خطاياهم مثل الورق من األغصان 

ها أهل املشارق واملغارب والشمال واجلنوب والقبائل . جديد يف قرب الرب يسوع فمن آمن بامسه قيامتهم تكون مثله
كما . لسن والشعوب واألمم كلهم يأتون بتهليل إىل قرب الرب يسوع الذي وهبه له يوسف الالوي الراميولغات األ

قال خملص األرواح كلمة االب موخباً جلماعة املنافقني أهنم يأتون من املشارق واملغارب والشمال واجلنوب ويتكئون 
.سرور والذي للقيامة له اجملد وبنو امللكوت الحيضرون يف الفرح وال. بفرح يف ملكوت السموات   

 
 وله آدام

طوباك أنت . خزانة األموال اليت للجلجلة وحقل القدس الذي للرامي هو القرب الذي حنته يوسف يف الصخر
نعم ما طلبت أيها البار ومل تكن تعلم ما هو الذي طلبت أتعرف . ألنه قد صار لك نصيباً صاحلاً . يايوسف الالوي 

األكفان واألطياب العطور واحلنوط موجودة يف القرب بغري . لبار ألنه مبوته أحيا مجوع كثرية الذي مات يايوسف ا
أجرك عظيم أيها البار ألنك محلته مع . القرب الذي اهتممتم به أيها احلراس كان مهمالً على الطريق . فساد

البوابون احلارسون أبواب . سلطانه اعرف جيداً وانظر قوته ألنه أباد قوة املوت و. الشاروبيم الذين مل تعرفهم
أمر . اجلبار يف قوته ذهب إىل اجلحيم حيث كان فيه املسبيني . اجلحيم أبصروا قوته فهربوا وولوا مذعورين

أخذ خاصته بفرح عظيم وفرحوا معه بقيامته له اجملد دائماً . واألبواب النحاس مل تطق التابوت . فتكسرت متاريسه 
.أبديا آمني  

 

Exposition of the Fifth 
Sunday of the Holy Pentecost  من الخامس األحد طرح

  الخمسين
 األحد اخلامس من اخلمسني املقدسة

)طرح واطس(  
ملا مسع أن الرب يسوع رفع . أن يوسف الرامي الرجل املهاب االرخن احملب الرحوم الالوي اجلنس ) التفسري(

إذ هو وحده جاء على الوايل وطلب منه جسد يسوع الناصري فبدأ . على خشبة اهتم جبسده الطاهر  وتكفينه 
امسع ياهذا أن قائد املائة قد اعلمه باحلق الجل األعمال الظاهرة . بيالطس يسأل القائد أ باحلقيقة مات يسوع اجلليلي

جلسد الطاهر فأمر لوقته أن يعطي ا. فلما مسع منه بيالطس الوايل ذلك الرجل الروماين تعجب جداً . وكيف مات 
وان يوسف ونتيقودميوس اهتما جبسد الرب يسوع وحنطاه مبائة رطل حنوط . ليوسف لكي يكفنه كعادة اليهود 

ووجدا . وطيب وصرب ومر غايل الثمن وثياب كتان وعطور كثرية فجعالها على جسد الرب يسوع الكلمة الوحيد
ميوس هذين البارين عما حدث يوم اجلمعة واسأل أيضا اسأل نيقود. قرباً جديداً قريباً من اجللجلة فوضعاه فيه 

أما رؤساء الكهنة ورؤساء . أجنادك وحراس القرب ليعلموك عما شاهدوه باحلق والترتكن على مشورة األشرار
العربانيني فيقولون لك احلق وخيربونك بالعالمات الصادقة الجل ظهور الرب وقيامته من األموات وهي الثياب 

يب والصرب واحلنوط والعطور مجيعها كانت موجودة يف القرب أما الرئيس اجلبار رب القوة والعظمة والعمامة والط
.يسوع خملصنا ذاق املوت وهو الغري املائت بالهوته . الذي له األعمال الشريفة فقد قام من األموات   

 
)وله آدام(  

طس وطلب منه جسد الرب يسوع فدعا هذا جسم وجاء إىل بيال. جاء إنسان مهاب مؤمن غين جداً باألموال 
كيف تعجبت أيها . وهكذا أمر أن يعطي ليوسف. قائد املائة وسأل منه أحقاً مات ذلك املبارك فتعجب جداً الوايل
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ليس هذا موت أيها الوايل الذي . الوايل ألجل الذي مات على الصليب وهو الذي هبذا املوت أحيا آدم وكل جنسه 
احلية اليت رفعت يف الربية . يس لك ناموس أيها الوايل حىت ميكنك أن تفسر ما يف الناموس ل. مسعت به على الصليب 
هذا املوت صار خالصاً . هكذا هذا الصلب وظهور املوت صار خالصاً ألهل املسكونة . جنت الشعب من السموم

 فله اجملد والسجود والوقار .هذا املوت ليس بعجيب ولكن أكثر عجباًً قيامته من بني األموات . الهل املسكونة 
.والعظمة واجلالل إىل األبد آمني  

 

Exposition of the Glorious 
Feast of the Ascension   عيد الصعودطرح  

 عيد مخيس الصعود
 طرح واطس

انظروا يدي ورجلي جسوين انا . وقف خملصنا يف وسط تالميذه وأعطاهم السالم واراهم يديه قائالًُ ) التفسري(
أجاب وقال هلم يا اخويت التالميذ هل عندكم ههنا شيء يؤكل . وبينما هم غري مصدقني من الفرح ومتعجبني . هو 
أما هو فاخذوا كل قدامهم أمجعني لكي يكمل . فاسرعوا للوقت وقدموا له جزءاً من مسك مشوي وشهد عسل . 

ي أن املسيح يتأمل عنا ويكرز بامسه يف مجيع أنه كان ينبغ. حينئذ فتح قلوهبم ليفهموا الكتب . الناموس املكتوب 
فأما أنتم يا اصفيائي امكثوا يف مدينة أورشليم حىت أرسل إليكم . األمم وان كل من يؤمن به ينال مغفرة خطاياه 

وإذا أنا مضيت اسأله عنكم لكي يرسل إليكم الروح القدس . فإين أنا ماض إىل أىب الذي أرسلين . موعد اآلب
أما . مث أخرجهم إىل بني عنيا ورفع يديه وباركهم وبعد عنهم وصعد إىل السماء .  معكم إىل األبد املعزي ليكون

معلمنا الطاهر اإلجنيلي الفهيم لوقا احلكيم البار اعلمنا بفرح . هم فسجدوا له ورجعوا إىل أورشليم بفرح عظيم 
وظهور السيد . ظيم الجل العجائب الباهرةكتب إىل البار احلكيم ثاوفيلس التلميذ الع. صعود خملصنا العظيم 

وتكلم معهم الجل األسرار اليت كان يعلمها فسألوه قائلني يارب أيف هذا الزمان ترد . املخلص هلم من بعد قيامته 
ولكن مىت . فقال هلم ليس لكم أن تعلموا األزمنة واألوقات اليت جعلها اآلب حتت سلطانه . امللك إىل بني إسرائيل

ورفع يديه وباركهم وارتفع .  القدس عليكم فحينئذ تكونون يل شهوداً يف أورشليم ويف كل املسكونة حل الروح
ورجعوا إىل طريق أورشليم . عنهم وقبلته سحابة وصعد إىل العالء أمام عينوهنم وهم يساهدونه صاعداً إىل السماء

لما معهم قائلني أيها الرجال اخوتنا ما وابصروا رجلني ماشيني هناك بثياب بيض فتك. وهم منذهلون ومتعجبون 
هذا هو يسوع الذي رفع إىل السماء وهكذا ترونه يأيت من . بالكم تتفرسون أيها اجلليليون وتنظرون حنو السماء 

وكان التالميذ كلهم هناك والقديسة العذراء . فذهبوا بفرح وهتليل عظيم إىل العلية اليت جببل صهيون . السماء 
وحنن نسأل ربنا يسوع املسيح صاحب كنوز . أم يسوع يتكلمون مع بعضهم من أجل الذي كانالطاهرة مرمي 

الرمحة أن يغفر لنا خطايانا وحيفظنا بالرب والطهارة طول أيام حياتنا وخيلصنا من أتعاب هذا العامل ويكفينا شر 
 .املعاندين لنا آمني 
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Exposition of the Sixth 
Sunday of the Holy Pentecost  من السادس األحد طرح

  الخمسين
 األحد السادس من اخلمسني املقدسة 

)طرح واطس(  
هي خارج أورشليم حيث نصت فيه اليهود . االقرانيون باليونانية واجللجلة بالعربانية صخرة فنوال ) التفسري(

هذا . زيلة الغري حمصاةليهم باخلريات اجل‘املخالفون صليب يسوع الناصري، كيف هؤالء عملوا الشرور مع احملسن 
وإسرائيل بغري . الشمس حزنت وسترت وجهها. الذي متنه بنو املعصية الشعب اململوء خطيئة األمة الغري  شاكرة 

. هذا الذي جحدوه مع كثرة خرياته. أمراض الشعب الكثرية شفاها املسيح الرب . خوف يصرخ قائالً اصلبه اصلبه 
عيون وقحة وقلب مبغض لكن هو كلمة اآلب ضابط الكل الذي أرسله خالصاً ليس هذا نبياً حىت جتسروا عليه ب

وهم أشعيا ابن عاموس . كم قتلوا من الرجال خارج أورشليم وأوقعوا هبم اآلالم لئال يظهروا أمره . ورذلتم جميئه
عمداين البتول ابن يوحنا امل. وزكريا ابن براشيا الكاهن قتلوه يف اهليكل . نشر مبنشار اخلشب يف مدينة أورشليم

ومجيع هؤالء الذين سفكت دماؤهم وغريهم من أبرار وصديقني يف مدينة أورشليم ملا . العاقر قتلوه حبد السيف
. حىت أنه ايضاً العناصر تزلزلت واحنلت . لوال أن هذا أله مل يظهر هذه القوات العالية . مياثلوه قط يف أعماله اجمليدة

فصاح . فعلم من صميم قلبه أن هذه القوات صادرة من قادر عظيم ورب كرمي ملا رأى اللص هذا ذهل لذلك 
طوباك باحلقيقة أيها اللص .  اذكرين يارب إذا جئت يف ملكوتك :بصوت عظيم على اخلشبة حنو املصلوب معه قائالً

 ومت معه .وباعترافك اغتنمت الفردوس . اليمني خاطف األرضيات والسمائيات معاً بكلمة واحدة أعلن شرفك 
يف عشية هنار اجلمعة . ومتجد نصيبك هبذا أكثر من األبرار واألنبياء . على اخلشبة وآمنت به وقت الفضيحة والذل

ويف أول فجر األحد أعددن طيباً . وضع املخلص يف قرب جديد ويف عشية أحد السبوت ختم القرب وسلم لألجناد 
ملا كمل السبت وتقدم يوم األحد تكلمن النساء مع بعضهن قائالت و. مرين اجملدلية ومرمي أم يعقوب وأم ابين زبدي

وملا قربن إىل قرب الرب يسوع ونظرن احلجر قد دحرج مسعن صوتاً مرهباً يقول قد قام . مادان الغلس فقوموا نذهب 
 أن أما هم فذهنب وانطلقن مسرعات بتهليل عظيم وسرور قلب وأعلمن البقية مبا كان. املنضجع ليس هو ههنا 

.له اجملد دائماً أبديا آمني . الرب قام من األموات   
 

Exposition of the Glorious 
Feast of the Pentecost  

(Descent of the Holy Spirit) 
 عيد العنصرة طرح 

  )حلول الروح القدس(

)حلول الروح القدس(عيد العنصرة   
 طرح واطس

صار . ميذ االثىن عشر جمتمعني معاً يف موضع واحد برهبة وخوفملا كملت ايام اخلمسني وكان التال) التفسري(
فللوقت . صوت عظيم كريح شديدة نازلة من السماء وظهرت هلم مثل ألسنة نارية منقسمة على كل واحد منهم 

وكمل اليوم الكالم املكتوب يف يوئيل الين هكذا . امتألوا من الروح القدس ونطقوا بكل اللغات وتنبأوا مجيعهم 
انه يف األيام األخرية أفيض من روحي على عبيدي وامائي فيتنبأ بنوكم وبناتكم وشبانكم يرون املناظز . ائالً ق

الشمس تظلم . وأعطي العجائب يف السماء على األرض ودماً وناراً وضباباً ودخاناً . وشيوخكم حيملون أحالماً 
 هذه النعم اليت ناهلا أولئك الرجال الذي وجد الروح ما أعظم. والقمر يصري دماً وكل من يدعو باسم الرب خيلص 

. وأخرجوا الشياطني من الناس باسم الرب. القدس فيهم حمالً فتكلموا باأللسن مثل اآلهلة وعلموا األمم كالً بلغته
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السيد أقاموا األموات باسم . شفوا املرضى ألهنم أطباء حقيقيني ليس بأدوية بل بالقول. ألنه دعاهم اخوته وأحبائه
وعرفوا األمم سبل احلق باآليات الكثرية اليت صنعوها وردوا اخلطاة من ضاللتهم . املسيح له اجملد وصاروا مماثلني له 

روح القدس حل عليهم ونالوا املوهبة العلوية روح احلكمة املتضاعفة عليهم . بالتعاليم احمليية اخلارجة من أفواههم
روح العلم ورح املعرفة ورح الذكاء وروح اليقني وروح . م الذي أرشدهمأكثر من احلكماء األرضيني روح الفه

ومتجدوا باألكثر هؤالء الرسل من أجل القوات . وتشرفوا هؤالء بان صاروا إسرائيل اجلديد. القوة ومتجدوا جداً 
 وأطاعوهم وآمنوا وعطفت ألقواهلم غرباء اجلنس. توجهوا إىل األمم وتركوا إسرائيل القدمي بزالته. اليت يصنعوهنا

هؤالء الذين فتح هلم ملكوت . حقاً أعطوهم نعمة الروح وصاروا مثلهم باسم السيد املسيح له اجملد . بكرازهتم 
بطلبات . السموات وصاروا بين املعمودية وبلغت اصواهتم على وجه األرض وبلغت أقواهلم إىل أقاصي املسكونة 

يسوع املسيح املؤيدين املغبوطني بنعمة الروح القدس ينعم الرب علينا وصلوات هؤالء السادة الرسل تالميذ ربنا 
 بغفران خطايانا وخيلصنا من أتعاب هذا العامل الزائل ويرمحنا كعظيم رمحته أمني 

 

Exposition of the Twenty-
Ninth Day of the Coptic 

Month 
(Commemoration of the 

Announciation, Nativity and 
Resurrection) 

اليوم التاسع والعشرون طرح 
 من آل شهر

تذآار البشارة والميالد  (
  )والقيامة

 اليوم التاسع والعشرون من كل شهر
)تذكار البشارة وامليالد والقيامة (  

 طرح واطس
تويل من أجل التذكار الشريف السيدي الذي للبشارة املقدسة وامليالد اجمليد الب. وتبجيال زاهراً . مدحياً فاخراً 

والقيامة الشريفة املعظمة الذي لسيدنا وخملصنا يسوع املسيح له اجملد دائماً مع أبيه الصاحل املساوي له يف اجلوهر ويف 
.اإلهلية واألزلية والروح القدس احمليي إىل األبد أمني  

والتراتيل السماوية يف تعالوا مجيعكم اليوم أيها املؤمنون حميب املسيح لنجزل ونسر بالتماجيد الروحية ) التفسري(
هذا اليوم العظيم الذي هو التاسع والعشرون من هذا الشهر الن فيه أرسل الرب املالك جربائيل مبشراً الست السيدة 
بتجسد كلمة اهللا األزيل الذي هو خملصنا املسيح ابن اهللا املولود منه قبل كل الدهور الكائن معه واملساوي له يف 

أيضاً كان امليالد البتويل ذا األمر العجيب من البتول الزكية الذي هو ميالد ملك امللوك ورب األزلية واأللوهية فيه 
وفيه ايضاً كانت القيامة الشريفة اليت ملخلصنا من بني األموات عندما أكمل تدبريه الصاحل . األرباب سيدنا املسيح

. يليون األطهار الذين بشروا يف أقطار املسكونة وكما شهد بذلك اإلجن. لتمام ما تنبأت به كتب األنبياء الصادقني 
سائر . ألنه قد ظهر منها خملصنا مولوداً ملفوفاً موضوعاً يف مذود . هوذا بيت حلم قد افتخرت على املدن والقرى

فيجب علينا أيها اآلباء الروحيني واألخوة النجباء . املراتب النورانية تسجد لعظمة الهوته مسبحني جملد ربوبيته 
املنتخبني أن نعيد عيداً روحياً بالتراتيل والتماجيد السمائية يف هذا اليوم العظيم الذي هو التاسع والعشرين من هذا 
الشهر الذي فيه كان اخلالص والفرح جلنس البشرية بالبشارة احمليية وامليالد والبتويل والقيامة الشريفة اليت هبا كان 

 اجلحيم خلصوا واشرق عليهم جمد الهوت املسيح ونور قيامته وعادوا إىل واملعتقلني يف. اخلالص من يد العدو 
فطويب ملن يصنع هذا التذكار الشريف وترتفع قرابينه فوق املذابح املقدسة فطويب ملن يفتقد . الفردوس مرة أخرى 

طويب ملن يعزي . ه طويب للذي يفتقد املسجونني كقدر عطايا املسيح إلي. اخوة املسيح يف  االفراج عن املتضيقني 
باحلقيقة أن الرب خيلصه من سائر األحزان والضوائق احلادثة يف هذا العامل وليس يعوذه الرب . احلزاين وذوي الفاقة 
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. لكن تتضاعف عليه النعم والربكان حىت يفضل عنه آلخرين وينال اخلريات السرمدية اليت ال انقضاء لفرحها . شيئاً 
السالم لبيت حلم مدينة األنبياء اليت ظهر فيها خملصنا املسيح املولود من فخر مجيع . لفلنقل بصوت الفرح والتهلي

السالم لبيت حلم اليت اشرق منها نور ميالد املسيح الذي ترتعد من جمد . ري القديسة مرمي بغري زرع بشر1العذ
السالم لبيت حلم اليت . اروبيم الهوته الطقوس النوانية السالم لبيت حلم الذي ولد فيها اجلالس على مركبة الش

السالم ملدينة . ألن الذي تسبحه السمائيون يسبحون عظمته اآلن مع األرضيني ببيت حلم . صارت شبيهة بالسماء 
.اهللا أورشليم اليت صار أعالها الكرسي العظيم وفيها كان اخلالص بالصلبوت احملي البينا آدم وذريته   

وظهرت . ه رفع خملصنا أعاله على الصليب ومسرت تلك اليدان الذكيتانالسالم جلبل االقرانيون الذي في
السالم للقرب احمليي لذي وضع فيه اجلسد الطاهر الذي . اإلعالنات لآلباء األولني من قدمي الدهر قبل التجسد اإلهلي 
هر فيها خملصنا خلواصه السالم للقيامة املقدسة اليت ظ. ملخلصنا واملغارة املقدسة اليت أخفوا فيها خشبة الصليب 
. السالم ملدينة اهللا صهيون الذي هبط عليها ورح القدس. التالميذ إذ قام من بني األموات من بعد صلبوته بثالثة أيام 

السالم للرباري املقدسة اليت هي براري األردن اليت استحقت أن تطأ عليها تلك األقدام اإلهلية وفيها تعمد من النيب 
افرحي يامرمي العذراء ألنك استحقييت هذه البشارة العظيمة حبلول كلمة اهللا اآلب وجتسد . ن زكرياالعظيم يوحنا اب

فألجل هذا نعظمك مع غربيال املالك . ورضعيت من ثدييك الذي يعول كل اخلليقة . منك وظهر مولوداً كالبشرية 
حلبيب لكي يثبتنا على اإلميان املستقيم ويرمحنا اشفعي فينا أمام ابنك ا. هكذا قائلني افرحي ياممتلئة نعمة الرب معك 

وينعم . ويعطف علينا قلوب املتولني . كعظيم رمحته وخيلصنا من ضوائق هذا العامل ويكفينا شر أعدائنا املضادين لنا
.والسبح هللا دائما آمني كريياليسون . لنا بغفران خطايانا  

 

Exposition of the Twenty-
First Day of the Coptic Month

(Commemoration of Virgin 
Mary) 

اليوم الحادي والعشرون  طرح
 من آل شهر 

  )تذآار السيدة العذراء(

 اليوم احلادي والعشرون من كل شهر 
)تذكار السيدة العذراء(  

 طرح واطس
 مرت مرمي والدة مدحياً فاخراً وتبجيالً زاهراً من أجل التذكار الكرمي الذي لسيدتنا وفخر جنسنا العذراء البتول

.اخلالص شفاعتها املقبولة ختلصنا من ضربات العدو الشرير آمني  
لكنين أبتدئ . من من البشر الذين على األرض يقدر ينطق بكرامة هذه العذراء والدة اإلله مرت مرمي ) التفسري(

باحلقيقة أن تساعدين يف هذا الكالم متيقناً منها . جبسارة مبعونة اهللا وأقول جزءاً يسرياً مما يليق بكرامتها وعظمتها 
لكي أمدحها هكذا قائالً السالم لك أيتها العذراء اليت صارت كرسيا للمسيح الغري احملوي ابن اهللا باحلقيقة السالم 
.لك أيتها  العذراء اليت احتجب داخلها الذي الحيويه مكان يف السماء وعلى األرض  

حشائها اجلالس على مركبة الشاروبيم السالم لك أيتها العذراء الذي السالم لك أيتها العذراء الذي أشرق من أ
السالم لك أيتها العذراء شجرة الزيتون اللذيذة اليت هي أساس . ظهر منها مولوداً االبن األزيل املمجد من السريافيم 

السالم لك أيتها العذراء . السالم لك ايتها العذراء املنارة الذهب النقي الذي أشرق منها النور احلقيقي. املسيحيني
.القبة الثانية اليت داخلها الكلمة األزلية املساوى لآلب   

مباذا أدعوك أيتها احلقل الذي مل يزرع . مبن أدعوك أيتها العذراء القصر اململوكي الذي مللك امللوك ) وله أيضاً(
ة احلقيقية اليت منكباها بصفرة الذهب يلمع مباذا أدعوك أيتها اليمام. ووجد فيه عنقود احلياة معطي احلياة لكل أحد
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مباذا . الذي للواحد من الثالوث وحمله الروح القدس من أجل بتوليتها . جداً مباذا أدعوك أيتها الكرسي املمجد
مباذا أدعوك أيتها .  البار يواقيم والسيدة حنة اليت أشرقت بالشرف وأزهرت من أصل أبينا داود ةأدعوك يا ابن
مباذا أدعوك ياكنيسة األبكار اليت املالئكة . نقية اليت ولدت لنا عمانوئيل املولود من االب قبل كل الدهور العروسة ال

مباذا أدعوك أيتها السماء الثانية اليت حيل يف أحشائها الذي نطقت من اجله األنبياء . يسبحون داخلها بغري فتور
طوباك أنت يا مرمي . عتقنا من العبودية وصرنا أحراراً طوباك أنت يامرمي العذراء الن من قبلك . والصديقون 

طوباك أنت يامرمي العذراء ألنك رضعيت من . العذراء ألنك محليت يف بطنك مجر الالهوت ومل حتترق أحشائك
طوباك أنت يامرمي العذراء ألنك اشقليت بالطهر منذ كنت يف األحشاء افرحي ياوالدة . ثدييك الذي يعول الكل 

افرحي ياممتلئة نعمة . افرحي يامرمي أم النور ألنك ولدت النور احلقيقي اإلله ابن اإلله . عذراء فخر نساء العامل اإلله ال
الرب معك نعطيك الطويب مع غربيال املالك بصوت الفرح ونعظمك مع أليصابات هكذا قائلني مباركة أنت يف 

وخيلصنا من أعدائنا . يب لكي ينعم لنا بغفران خطايانا النساء ومباركة هي مثرة بطنك اشفعي فينا أمام أبنك احلب
.ويرمحنا كعظيم رمحته ويعطف قلوب املتولني علينا وخيلصنا من أتعاب هذا العامل الزائل أمني . املضادين لنا  

 
 


