
 

 برمهات 01

   ظهور الصليب المجيد  تذكار
 

األول في : تحتفل الكنيسة بظهور الصليب الكريم الذي لربنا ومخلصنا يسوع المسيح احتفالين
م علي يد الملكة البارة القديسة هيالنة، والدة 623اليوم السادس عشر من شهر توت سنه 

سطنطين اإليمان  بالمسيح ـ اإلمبراطور قسطنطين الكبير، ألن هذه القديسة ـ وقت أن قبل ابنها ق
 .فأعد ابنها البار كل شيء إلتمام هذه الزيارة المقدسة. نذرت أن تمضي إلى أورشليم

ولما وصلت أورشليم ومعها عسكر عظيم وسألت عن مكان الصليب لم يعلمها به أحد، فأخذت 
الذي يحتمل شيخا من اليهود، وضيقت عليه بالجوع والعطش، حتى اضطر إلى اإلرشاد عن المكان 

فأشارت بتنظيف الجلجثة، فعثرت علي ثالث صلبان، وذلك في . وجود الصليب فيه بكيمان الجلجثة
ولما لم يعرفوا الصليب الذي صلب عليه السيد المسيح احضروا ميتا ووضعوا عليه . م623سنه 

فتحققوا بذلك  . قتهأحد الصلبان فلم يقم، وكذا عملوا في اآلخر، ولكنهم لما وضعوا عليه الثالث قام لو
فسجدت له الملكة، وكل الشعب المؤمن، وأرسلت جزء منه إلى ابنها . أنه صليب السيد المسيح

قسطنطين مع المسامير، وأسرعت في تشييد الكنائس المذكورة في اليوم السادس عشر من شهر 
 .توت المبارك

وكان علي . من شهر برمهات واالحتفال الذي تقيم فيه الكنيسة تذكار الصليب في اليوم العاشر
وذلك لما ارتد الفرس منهزمين من مصر إلى بالدهم . ميالدية326يد اإلمبراطور هرقل في سنة 

أمام هرقل، حدث أنه عند مرورهم علي بيت المقدس دخل أحد أمراء الفرس كنيسة الصليب التي 
لي مكان محلي فرأي ضوءا ساطعا يشع من قطعة خشبية موضوعة ع. شيدتها الملكة هيالنة

فأعلمه النصارى أن هذه قاعدة . فخرجت منها نار وأحرقت أصابعه. فمد األمير يده إليها. بالذهب
فاحتال . الصليب المقدس، كما قصوا عليه أيضا أمر اكتشافه، وأنه ال يستطيع أن يمسها إال المسيحي

هذه القطعة ويذهبا بها معه علي شماسين كانا قائمين بحراستها، وأجزل لهما العطاء علي أن يحمال 
 . إلى بالده، فأخذها ووضعاها في صندوق وذهبا بها معه إلى بالده مع من سباهم من شعب أورشليم

وسمع هرقل ملك الروم بذلك، فذهب بجيشه إلى بالد الفرس وحاربهم وخذلهم وقتل منهم 
ألن األمير كان قد حفر . وجعل يطوف في تلك البالد يبحث عن هذه القطعة فلم يعثر عليها. كثيرين

 .في بستانه حفرة وأمر الشماسين بوضع هذا الصندوق فيها وردمها ثم قتلهما
. ورأت ذلك إحدى سباياه وهي ابنة أحد الكهنة، وكانت تتطلع من طاقة بطريق الصدفة
لك فأسرعت إلى هرقل الملك وأعلمته بما كانت قد رأته فقصد ومعه األساقفة والكهنة والعسكر إلى ذ

م ولفوها في 326وحفروا فعثروا علي الصندوق بما فيه فأخرجوا القطعة المقدسة في سنة . الموضع
 . ثياب فاخرة وأخذها هرقل إلى مدينة القسطنطينية وأودعها هناك

 .  آمين. ولربنا المجد دائما

                                                           
0
 0762طبعة مكتبة المحبة 2السنكسار ج  

2
 The commemoration of the discovery of the holy Cross 



 

 برمهات 01

   ظهور الصليب المجيد  تذكار
 

لك لما أرادت الملكة البارة هيالنة، والدة ُتعيد الكنيسة اليوم بتذكار ظهور الصليب المجيد وذ
االمبراطور قسطنطين الكبير أن تعثر على الصليب المجيد، مضت إلى أورشليم، وتقصت عن مكان 

فأمرت الجنود فى الحال بتنظيف الجلجثة حتى . الصليب، فعرفها به شيخ من اليهود اسمه يهوذا
ليب المخلص وبترتيب إلهى مرت جنازة ميت ظهرت ثالثة صلبان، ولما أرادوا أن يتعرفوا على ص

ووضعوا عليه الصليب األول والثانى فلم يقم، ثم وضعوا عليه الصليب الثالث فقام لوقته، فسجدت 
الملكة وكل الحاضرين للصليب المجيد، وأرسلت جزءاً منه والمسامير إلى ابنها االمبراطور، 

 .كة، ووضعت فيها الصليب المجيدوأمرت ببناء كنيسة القيامة وكرسها اآلباء البطار
وظلت خشبة الصليب المقدس موجودة فى كنيسة القيامة بأورشليم إلى أن غزا الفرس األراضى 

م على التابوت الفضى الذى يحوى الصليب 306المقدسة، واستولى خسروا الثانى ملك الفرس سنة 
رجت منها نار وأحرقت المقدس، وكان يسطع منه ضوء ساطع، فمد يده ليمسك خشبة الصليب فخ

فأعلمه المسيحيون أن هذا هو الصليب المقدس وال يستطيع أن يمسه إال المسيحى فأحضر . أصابعه
 .شماسين وأجزل لهما العطاء ليحمال الصليب ويذهبا به معه إلى بالده

واتفق أن . وهناك فى حديقة قصره أمر الشماسين فحفروا حفرة ودفنا التابوت فيها، ثم قتلهما
بية من بنات الكهنة كان قد سباها ووضعها فى منزله فتطلعت فى تلك اللحظة من نافذة وأبصرت ص

 .ما حدث
م فى زمن بطريركية 327بعد ذلك قام هرقل االمبراطور وتوجه بجيشه إلى بالد الفرس سنة 

عن خشبة ، وحاربهم وقتل منهم عدداً كبيراً، ثم طاف أكثر البالد يبحث (66)البابا بنيامين األول 
وانتهزت الصبية الفرصة، وأعلمت الملك هرقل بما رأته، فأسرع بجنوده . الصليب المجيد فلم يجدها

 .ومعهم األساقفة والكهنة، وبإرشاد الصبية وجد الصليب المجيد ففرح جداً وأعاده إلى أورشليم
 .ولربنا المجد دائماً أبدياً آمين، بركة الصليب المجيد فلتكن معنا
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 برمهات71توت ـ  71 ذكصولوجية عيد الصليب

And we also the 
people, the Sons of 

the Orthodox, we 

bow down to the 
cross, of our Lord 

Jesus Christ. 

Anon hwn qa nilaoc@ nisyri 

`nor;odoxoc@ `nten`ouwst 

`mpìctauroc@ `nte pen=o=c I=y=c 

P=,=c. 

معشر الشعوب نحن أيضاً 

 أبناء االرثوذكسيين 

 نسجد لصليب 

 .ربنا يسوع المسيح

+ Saint Paul the 

Apostle, speaks of 

the honor of the 

cross, saying "We 

will not glory, 
except in the cross 

of Christ." 

+ Pauloc pi`apoctoloc@ efjw 

`m`patio `mpìctauroc@ je 

tennasousou `mmon an@ `ebyl 

qen pìctauroc ǹte P=,=c. 

 بولس الرسول 

 ينطق بكرامة الصليب 

 قائال ليس لنا 

 أن نفتخر إال 

 .بصليب المسيح

Let us give praise O 

faithful, to our Lord 
Jesus Christ, and 

bow down to His 

cross, the Immortal 
and sacred wood. 

Tenerhumnoc `w nipictoc@ 

`mpen=o=c I=y=c P=,=c@ ouoh 

`ntenouwst `mpef`ctauroc@ pise 

=e=;=u ̀n`a;anatoc. 

 أيها المؤمنون فلنسبح 

 . ربنا يسوع المسيح

ونسجد لصليبه الخشبة 

 المقدسة غير المائتة

+ We take pride in 

you O cross, on 

which Jesus was 
crucified, for 

through your type, 

we were set free. 

+ Tensousou `mmok `w 

pìctauroc@ vyètaùisi `ejwk 

`nI=y=c@ je `ebolhiten pektupoc@ 

answpi en`eleu;eroc. 

 تفتخر بك أيها 

 الصليب الذى ُصلب 

 عليك يسوع 

 ألنه من قبل مثالك 

 . صرنا احراراً 

The mouths of the 

Orthodox people, 

and the seven hosts 
of angels, take 

pride in you O 

cross, of our good 
Savior. 

Rwou `nnior;odoxoc@ nem sasf 

`ntagma `naggeloc@ cesousou 

`mmok `w pìctauroc@ `nte 

penCwtyr ̀n`aga;oc. 

 أفواه األرثوذكسيين 

والسبع الطغمات المالئكية 

 يفتخرون بك 

 أيها الصليب 

 .الذى لمخلصنا الصالح
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+ We carry you O 

cross, upon our 

necks, O supporter 
of brave Christians, 

and we proclaim 

loudly. 

+ Tentalo `mmok `w pìctauroc@ 

`vnas] `nnì,rictìanoc@ `ejen 

nenmo] `ndunatoc@ ouoh 

`ntenws ̀ebol rytwc. 

 نحملك على أعناقنا 

 أيها الصليب 

 ناصر المسيحيين 

 بشجاعة نصرخ 

 . جهارأ

Hail to you O cross, 

the joy of 

Christians, the 
conqueror of 

tyranny, our 

confirmation we the 
faithful. 

<ere nak `w pi`ctauroc@ `vrasi 

`nnì,rictìanoc@ pi`[ro oube 

piturannoc@ nem pentajro 

anon qa nipictoc. 

السالم لك أيها الصليب 

 فرح المسيحيين 

لمعاندين الغالب ضد ا

وثباتنا نحن معشر 

 .المؤمنين

+ Hail to you O 

cross, the comfort 

of the faithful, the 
confirmation of the 

martyrs, who 

completed their 
sufferings. 

+ <ere nak `w pìctauroc@ 

`vnom] `nnipctoc@ ouoh `ptajro 

`nnimarturoc@ sa `ntoujwk 

`ebol ̀nnoubacanoc. 

السالم لك أيها الصليب 

 عزاء المؤمنين 

 وثبات الشهداء 

 .حتى أكملوا عذاباتهم

Hail to you O cross, 
the weapon of 

victory, ail to you O 

cross, the throne of 
the King. 

<ere nak `w pìctauroc@ 

pihoplon `nte pì[ro@ ,ere nak 

`w pìctauroc@ pì;ronoc ̀mpiouro. 

الم لك أيها الصليب الس

 سالح الغلبة 

السالم لك أيها الصليب 

 .عرش الملك

+ Hail to you O 

cross, the sign of 

salvation, hail to 
you O cross, the 

shining light. 

+ <ere nak `w pìctauroc@ 

pimyini `nte pioujai@ ,ere nak 

`w pìctauroc@ piouwini ̀etafsai. 

ا الصليب السالم لك أيه

 . عالمة الخالص

السالم لك أيها الصليب 

 . النور المشرق

Hail to you O cross, 

the sword of the 

Spirit, hail to you O 
cross, the fountain 

of grace. 

<ere nak `w pi`ctauroc@ ]cyfi 

`nte pìPneuma@ ,ere nak `w 

pìctauroc@ ]moumi ̀nni,aricma. 

الصليب  السالم لك أيها

السالم لك  .سيف الروح

 .أيها الصليب ينبوع النعم
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+ Hail to you O 

cross, the treasure 

of good things, hail 
to you O cross, to 

the end of the ages. 

+ <ere nak `w pìctauroc@ 

pi;ucauroc `nte ni`aga;on@ ,ere 

nak `w pi`ctauroc@ sa `pjwk 

`ebol ̀nnìewn. 

لسالم لك أيها الصليب ا

 . كنز الخيرات

السالم لك أيها الصليب 

 .إلى كمال الدهور

Hail to you O cross, 
which emperor 

Constantine, carried 

with him to the 

war, and smote the 

Barbarians. 

Je ,ere nak `w pìctauroc@ 

vyèta `pouro Kwctantinoc@ 

olf nemaf `epipolemoc@ afsari 

`nniBarbaroc. 

قائلين السالم لك أيها 

الذى حمله الملك الصليب 

قسطنطين معه إلى الحرب 

 .وقتل البربر

+ For greatly 

honored, is the sign 
of the cross, of 

Jesus Christ the 

King, our true God. 

+ `Ftai`yout gar `emasw@ `nje 

pimyini `nte pi`ctauroc@ `nte I=y=c 

P=,=c `pOuro@ penNou] 

`n`aly;inoc. 

 مكرمة جداً 

 عالمة الصليب 

الذى ليسوع المسيح الملك 

 . إلهنا الحقيقى

He who was 
crucified upon the 

cross, to save our 

race, let us also 
honor Him, 

proclaiming and 

saying. 

Vỳetau`asf `epìctauroc@ 

sàntefcw] `mpengenoc@ `anon 

de hwn marentaiof@ enws 

`ebol enjw ̀mmoc. 

الذى ُصلب على الصليب 

 . حتى خلص جنسنا

ونحن أيضاً فلنكرمه 

 .صارخين قائلين

+ The cross is our 

weapon, the cross 
is our hope, the 

cross is our 

confirmation, in our 

troubles and 

sufferings. 

+ Pìctauroc pe penhoplon@ 

pìctauroc pe tenhelpic@ 

pìctauroc pe pentajro@ qen 

nenhojhej nem nen`;li'ic. 

الصليب هو سالحنا 

الصليب هو رجاؤنا 

الصليب هو ثباتنا فى 

 .ضيقاتنا وشدائدنا

For blessed is Christ 

our God, and His 

life-giving cross, 
upon which He was 

Je `f̀cmarwout `nje P=,=c 

penNou]@ nem pef̀ctauroc 

ألنه مبارك المسيح إلهنا 

 وصليبه المحيى 

 الذى ُصلب عليه 
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crucified, to redeem 

us from our sins. 
`nreftanqo@ vỳetauasf `e`hryi 

`ejwf@ sa `ntef cotton qen 

nennobi. 

 حتى خلصنا 

 .من خطايانا

+ We praise and 

glorify Him, and 

exalt Him above all, 
as a good One and 

Lover of man, have 

mercy upon us 

according to Your 

great mercy. 

+ Tenhwc `erof ten]̀wou naf@ 

tenerhoùo [ici `mmof@ hwc 

`aga;oc ouoh `mmairwmi@ nai 

nan kata peknis] ̀nnai. 

نسبحه ونمجده ونزيده 

علواً كصالح ومحب البشر 

 .تكإرحمنا كعظيم رحم

 
 



 

 برمهات 01

 ثمرة الغصن الرطيب في مدح الصليب
 برمهات 1  –توت  1 

 
 أبدددددددددددددددددددددددي باسددددددددددددددددددددددم الثدددددددددددددددددددددددالوث
 ونصددددددددددديح جميعددددددددددداً بدددددددددددأعال صدددددددددددوت
 لمدددددددددددددددددددددا أراد الملدددددددددددددددددددددك الدددددددددددددددددددددديان
 دبدددددددددددددددددددددر تددددددددددددددددددددددبيرا باالحسدددددددددددددددددددددان
 فظهدددددددددددددددددر للملدددددددددددددددددك قسدددددددددددددددددطنطينوس
 وكدددددددددددددان محبدددددددددددددا السدددددددددددددم ايسدددددددددددددوس
 أبددددددددددددددددددددواب الكنددددددددددددددددددددائس فددددددددددددددددددددتحهم 

 يتددددددددددددددبعهم وأهلددددددددددددددك جميددددددددددددددع مددددددددددددددن
 ارسدددددددددددددل عسددددددددددددداكر فدددددددددددددي الوديدددددددددددددان
 وأهلددددددددددددك جميددددددددددددع عبدددددددددددداد األوثددددددددددددان
 فطدددددددددددددار عليددددددددددددده حدددددددددددددرب البربددددددددددددددر
 وقدددددددددددددددام بالليدددددددددددددددل وهدددددددددددددددو يتفكدددددددددددددددر
 فظهدددددددددر لددددددددده فدددددددددي السدددددددددماء عالمدددددددددات
 واوحدددددددددددددي إليددددددددددددده فدددددددددددددي الرؤيدددددددددددددات
 قددددددددددددددددائال يددددددددددددددددا ملددددددددددددددددك األفددددددددددددددددراح
 فددددددي بريددددددق الحددددددرب يصددددددير لددددددك فددددددالح
 أعمدددددددددل هدددددددددذه العالمدددددددددة تندددددددددال منددددددددداك
 فصدددددددددددنع كمدددددددددددا قدددددددددددال لددددددددددده المدددددددددددالك

 لدددددددددددددددددددددبهمفطلدددددددددددددددددددددع للبربدددددددددددددددددددددر وغ
 وظفدددددددددددددددددددددر بدددددددددددددددددددددالقوم وشدددددددددددددددددددددتتهم
 فلمددددددددددا رجددددددددددع مددددددددددن حددددددددددرب البربددددددددددر
 فقددددددددال أيددددددددن صددددددددليب المسدددددددديح يظهددددددددر
 قددددددددددالوا لدددددددددده فددددددددددي مدينددددددددددة أورشددددددددددليم
 وهدددددددددددو صدددددددددددار لددددددددددده زماندددددددددددا قدددددددددددديم
 والملكددددددددددددددة هيالنددددددددددددددة اتددددددددددددددت إليدددددددددددددده
 قائلدددددددددددددة انهددددددددددددد  وحدددددددددددددارب عليددددددددددددده
 اذ بالصدددددددددددددددددليب ت لدددددددددددددددددب أعددددددددددددددددددداك
 هللا اختدددددددددددددددددددددددددددددارك واصدددددددددددددددددددددددددددددطفاك
 فجمعددددددددت عسددددددددكر مددددددددع جدددددددديش عظدددددددديم
 م فسددددددددددددمعت بهددددددددددددا المدددددددددددددن واألقددددددددددددالي

 ولمدددددددددددا وصدددددددددددلت المديندددددددددددة باإلمكدددددددددددان 
 ارتجددددددددددددددددددت المدينددددددددددددددددددة بالسدددددددددددددددددددكان
 طلعددددددددددددددوا أكددددددددددددددابر تلددددددددددددددك البلدددددددددددددددان
 وجدددددددددوا جدددددددديش ملكددددددددة مددددددددع سددددددددلطان
 احتددددددددددارت المدينددددددددددة فددددددددددي ذاك الحددددددددددين
 فسددددددددددددددددددددددألتهم كددددددددددددددددددددددالم بدددددددددددددددددددددداللين
 قائلددددددددددددددددددة اخبرونددددددددددددددددددي بالصددددددددددددددددددحيح
 أنددددددددددي وضدددددددددددعوه اليهدددددددددددود بالصدددددددددددريح
 قدددددددددددددددددالوا لهدددددددددددددددددا يدددددددددددددددددا مليكتندددددددددددددددددا
 لدددددددددددديس هددددددددددددو فددددددددددددي ايددددددددددددام مدددددددددددددتنا
 رقالدددددددددددددددت الملكدددددددددددددددة يدددددددددددددددا حضدددددددددددددددا

 الحددددددددددددددددددددددددددددي رب الصددددددددددددددددددددددددددددباؤوت 
 شددددددددددديريه نددددددددددداك أوبدددددددددددي اسدددددددددددتافروس
 أن يظهددددددددددددددددر صددددددددددددددددليبه باإليمددددددددددددددددان

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 بعددددددددددددددددددددد هددددددددددددددددددددالك دقلددددددددددددددددددددديانوس

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 وبيددددددددددددددددددوت البرابددددددددددددددددددي أهدددددددددددددددددددمهم

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 مدددددددددددددددددددددانيندددددددددددددددددددددادوا فيهدددددددددددددددددددددا باإلي

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 فجمدددددددددددددع جيوشدددددددددددددا مدددددددددددددع عسدددددددددددددكر

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 مثدددددددددددددل صدددددددددددددليب مدددددددددددددع ارشدددددددددددددادات

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 اعمدددددددل صدددددددليب علدددددددى رؤوس السدددددددالح

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 بددددددددددددإرادة يسددددددددددددوع ت لددددددددددددب أعددددددددددددداك

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 وهلددددددددددددددددددددك اعددددددددددددددددددددداءه وبددددددددددددددددددددددهم

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 جلدددددددددددددس بدددددددددددددين العظمددددددددددددداء يتفكدددددددددددددر
 شددددددددددديريه نددددددددددداك أوبدددددددددددي اسدددددددددددتافروس

 ب  المسدددددددددددديح فيهددددددددددددا مقدددددددددددديمصددددددددددددلي
 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 

 وهددددددددددي تخضددددددددددع مددددددددددا بددددددددددين يديدددددددددده
 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 

 بالصدددددددددددددددددددددليب تندددددددددددددددددددددال منددددددددددددددددددددداك
 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 

 ومضددددددددددت بسددددددددددرعة إلددددددددددى أورشددددددددددليم
 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 

 وعسدددددددددددددددداكرها ملكددددددددددددددددوا أألركددددددددددددددددان
 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 

 ينظدددددددددروا هدددددددددذا األمدددددددددر الدددددددددذي كدددددددددان
 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 

 لمددددددددددا نظددددددددددروا أم الملددددددددددك قسددددددددددطنطين
 .……………………ريه شددددددددددددددددددددددددددي

 عددددددددددددن صددددددددددددليب يسددددددددددددوع المسدددددددددددديح
 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 

 هددددددددددددددددذا شدددددددددددددددديء قددددددددددددددددديم عنددددددددددددددددا
 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 

 ائتدددددددددددددددوا لندددددددددددددددا أنددددددددددددددداس اخيدددددددددددددددار



 

 برمهات 01

 ليتحققدددددددددددددددددددددوا تلدددددددددددددددددددددك األخبدددددددددددددددددددددار
 احضددددددددروا لهددددددددا ثددددددددالث رجددددددددال يهددددددددود
 قالددددددددددددت لهددددددددددددم يددددددددددددا قددددددددددددوم جحددددددددددددود
 قائلددددددة اخبرونددددددي عددددددن صددددددليب المسدددددديح
 وكددددددددددددددان فدددددددددددددديهم واحددددددددددددددد فصدددددددددددددديح

 وا عليهددددددددددددددددددددا باالنكددددددددددددددددددددارفأجدددددددددددددددددددداب
 فحسدددددددددددددبتهم  فدددددددددددددي دخدددددددددددددان وندددددددددددددار
 قدددددددددالوا اطلقيندددددددددا ونحدددددددددن نقدددددددددول لدددددددددك
 فدددددددددددددي أي مكدددددددددددددان نحدددددددددددددن نعلمدددددددددددددك
 قددددددددددددددال يهددددددددددددددوذا كددددددددددددددالم مددددددددددددددوزون
 هدددددددددددددداتوا لندددددددددددددددا انددددددددددددددداس فحددددددددددددددداتون
 فحتدددددددددددددددددددددوا الكدددددددددددددددددددددوم والمكدددددددددددددددددددددان
 فلددددددددم يعلمددددددددوا أيهمددددددددا صددددددددليب الددددددددديان
 اال وميدددددددددددددددددددددت أتدددددددددددددددددددددي علددددددددددددددددددددديهم
 أمدددددددددرت الملكدددددددددة ان يحضدددددددددروه إلددددددددديهم
 قالددددددددددددددددددددددت الملكددددددددددددددددددددددة إنزلددددددددددددددددددددددوه

 ميددددددددددددددددددع لمددددددددددددددددددا رأوهففرحددددددددددددددددددوا الج
 وضدددددددددددددددعوا عليددددددددددددددده األول والثددددددددددددددداني
 صددددددددددددددددداحوا الجميدددددددددددددددددع بدددددددددددددددددالعبراني
 حملددددددددددددددددددددوه بددددددددددددددددددددإكرام وتهليدددددددددددددددددددددل
 هددددددددددددددذا اليددددددددددددددوم عظدددددددددددددديم وجليددددددددددددددل
 هدددددددددددددددذا هدددددددددددددددو اليدددددددددددددددوم الموعدددددددددددددددود
 فددددددددددي ذلددددددددددك اليددددددددددوم تددددددددددم المقصددددددددددود
 السدددددددددددالم للصدددددددددددليب سدددددددددددالح ال لبدددددددددددة
 بعالمدددددددددددة الصدددددددددددليب تحدددددددددددل البركدددددددددددة
 السددددددددددددالم للصددددددددددددليب عمددددددددددددود الدددددددددددددين
 السدددددددددالم للصدددددددددليب فدددددددددرح المسددددددددديحيين

 م للصدددددددددددليب ندددددددددددور اإليمدددددددددددانالسدددددددددددال
 بعالمددددددددددة الصددددددددددليب جحددددددددددد الشدددددددددديطان
 السددددددددددددالم للصددددددددددددليب ثمددددددددددددرة الحيدددددددددددداة
 السدددددددددددالم للصدددددددددددليب سدددددددددددفينة الخطددددددددددداة
 بالصددددددددليب رجدددددددددع آدم إلدددددددددى الفدددددددددردوس
 بالصددددددددددددددددددليب هلددددددددددددددددددك بددددددددددددددددددذيافلوس
 السدددددددددددددددددددالم للعدددددددددددددددددددذراء أم الندددددددددددددددددددور
 وتجعددددددددل أيامنددددددددا فددددددددي فددددددددرح وسددددددددرور
 بإشدددددددددددددددددددارة صدددددددددددددددددددليب مخلصدددددددددددددددددددنا
 وشددددددددددددفاعة العددددددددددددذراء تكددددددددددددون معنددددددددددددا

 قسددددددددددددددددطنطينوسالسددددددددددددددددالم للملددددددددددددددددك 
 طوبددددددددددددداه ثدددددددددددددم طوبددددددددددددداه اكسددددددددددددديوس
 والسددددددددددددددددددددالم للملكددددددددددددددددددددة هيالنددددددددددددددددددددة
 نســـــــــدددددددددددددددددـأل يدددددددددددددددددا هللا اإلعاندددددددددددددددددة

 

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 يحقددددددددددددددددددوا األزمددددددددددددددددددان والعهددددددددددددددددددود

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 ايددددددددددن وضددددددددددعوه اليهددددددددددود بالصددددددددددريح
 شددددددددددديريه نددددددددددداك أوبدددددددددددي اسدددددددددددتافروس
 قدددددددالوا لهدددددددا ال نعلدددددددم مدددددددا قدددددددد صدددددددار

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 يب المسددددددددددديح ونخبدددددددددددركعدددددددددددن صدددددددددددل

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 الصدددددددليب فدددددددي كدددددددوم الجلجلدددددددة مددددددددفون

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 ظهددددددددددددددر مندددددددددددددده ثالثددددددددددددددة صددددددددددددددلبان

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 ورجددددددددددددددددددال حامليندددددددددددددددددده بأيددددددددددددددددددديهم

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 وهددددددددداتوا الصدددددددددليب عليددددددددده أوضدددددددددعوه

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 والثالددددددددددددددددددددث قددددددددددددددددددددام بأألكفددددددددددددددددددددان

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 وتراتيدددددددددددددل أيضددددددددددددداً مدددددددددددددع تبجيدددددددددددددل

 .……………………يه شددددددددددددددددددددددددددير
 الددددددددددددددددددددددذي تنبددددددددددددددددددددددأ فيدددددددددددددددددددددده داود

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 السددددددددددددالم للصددددددددددددليب تدددددددددددداج الملكددددددددددددة

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 السددددددددددالم للصددددددددددليب فخددددددددددر المددددددددددؤمنين

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 السددددددددددالم للصددددددددددليب نددددددددددور اإلنسدددددددددددان
 شددددددددددديريه نددددددددددداك أوبدددددددددددي اسدددددددددددتافروس
 السدددددددددددالم للصدددددددددددليب سدددددددددددفينة النجددددددددددداة

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 بالصددددددليب غلددددددب أعددددددداءه قسددددددطنطينوس

 .……………………ريه شددددددددددددددددددددددددددي
 تخلصددددددددددددددنا مددددددددددددددن كددددددددددددددل شددددددددددددددرور

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 نجحددددددددددددددد قددددددددددددددوة الشدددددددددددددديطان عنددددددددددددددا

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 الددددددذي أظهددددددر صددددددليب بددددددي اخرسددددددتوس

 .……………………شدددددددددددددددددددددددددديريه 
 التدددددددددددددددددددددي جاهددددددددددددددددددددددت بأماندددددددددددددددددددددة

 .……………………شيريـدددددددددددددددددددددددـه 
 
 



 

 برمهات 01

 الغصن الرطيب في مدح الصليب
 

 أبدددددددددددددددددددددددأ باسددددددددددددددددددددددم هللا الددددددددددددددددددددددديان
 الحاضدددددددددددددددر فدددددددددددددددي كدددددددددددددددل مكدددددددددددددددان
 بالصددددددددددددددددددددليب نددددددددددددددددددددور اإليمددددددددددددددددددددان

 سددددددددأل مددددددددن مددددددددريم فخددددددددر األكددددددددوانون
 تعددددددددددددالوا نمجددددددددددددد صددددددددددددليب ايسددددددددددددوس
 ألنددددددددددددده قهدددددددددددددر ابلددددددددددددديس المنجدددددددددددددوس
 جدددددددددداء وتجسددددددددددد مددددددددددن ابنددددددددددة يددددددددددواقيم
 وكددددددددددددددددل اآلبدددددددددددددددداء مددددددددددددددددن قددددددددددددددددديم
 حدددددددددددددددول عدددددددددددددددن حدددددددددددددددواء الهفدددددددددددددددوة
 مددددددددددن بعددددددددددد أن كانددددددددددت فددددددددددي شددددددددددقوة
 خلدددددددددددددددددددددص آدم مدددددددددددددددددددددن اللعدددددددددددددددددددددين
 أمدددددددددددددددددددددا الملدددددددددددددددددددددك قسدددددددددددددددددددددطنطين
 دبرتهيالنددددددددددددددددة الملكددددددددددددددددة فقصدددددددددددددددددت
 واحضددددددددددددددرت اليهددددددددددددددود واستقصددددددددددددددت

 ابرينرد عليهدددددددددددددددددا اليهدددددددددددددددددود مكددددددددددددددددد
 ومدددددددددددن يعلدددددددددددم فدددددددددددي هدددددددددددذا الحدددددددددددين
 زادت علدددددددددددددددددديهم هددددددددددددددددددذا السددددددددددددددددددؤال
 وإال أهلددددددددددددددددددددك كددددددددددددددددددددل الرجددددددددددددددددددددال 
 سدددددددددددددلموا إليهدددددددددددددا الرجدددددددددددددل المددددددددددددداهر
 وقددددددددددددددالوا أندددددددددددددده ذو علددددددددددددددم بدددددددددددددداهر

 يهددددددددوذا فددددددددي الملكددددددددة هيالنددددددددة \شدددددددداهد
 فسددددددددددددددار معهددددددددددددددا ليظهددددددددددددددر مكاندددددددددددددده
 صدددددددددددددعدت الملكدددددددددددددة فدددددددددددددوق الكدددددددددددددوم
 فانبعثدددددددددددت روائدددددددددددح بخدددددددددددوم مشدددددددددددموم
 ضددددددددددبطوا وظفددددددددددروا بثالثددددددددددة صددددددددددلبان

 قددددام الميددددت فددددي الحددددال وبوضددددع احددددداهما
 طلعددددددددددددوا وطددددددددددددافوا فددددددددددددي أورشددددددددددددليم
 وهددددددددددو يصدددددددددديحون بصددددددددددوت عظدددددددددديم
 ظهددددددددددددرت للوقددددددددددددت روائددددددددددددح طيددددددددددددب
 فيددددددددددددا لدددددددددددده مددددددددددددن أمددددددددددددر عجيددددددددددددب
 عرفدددددددددت هيالندددددددددة أبنهدددددددددا بمدددددددددا كدددددددددان
 فهلددددددددددددددل وثبددددددددددددددت فددددددددددددددي اإليمدددددددددددددددان
 غلماندددددددددددددددددددددا كثيدددددددددددددددددددددرة ارسدددددددددددددددددددددلها
 لبنيددددددددددددددددددددان البيددددددددددددددددددددع وعمارتهددددددددددددددددددددا
 فلنشدددددددددددددددددددكر صدددددددددددددددددددانع الخيدددددددددددددددددددرات
 ونمجددددددددددددددددد صددددددددددددددددليب رب القددددددددددددددددوات
 اءقويددددددددددددت بالصددددددددددددليب كددددددددددددل الشددددددددددددهد

 وهزمددددددددددددددددددت عسددددددددددددددددددكر األعددددددددددددددددددداء
 كدددددددددددل المدددددددددددؤمنين صددددددددددداروا فدددددددددددرحين
 السددددددددددددددددددديما الملدددددددددددددددددددك قسدددددددددددددددددددطنطين
 لدددددددددددددددديس لنددددددددددددددددا فخددددددددددددددددر صددددددددددددددددحيح

 الدددددددددددددائم علددددددددددددى تددددددددددددوالي األزمددددددددددددان 
 الددددددددذي علددددددددق فددددددددوق بددددددددي اسددددددددتافروس
 وبدددددددددددددده تهددددددددددددددزم قددددددددددددددوة الشدددددددددددددديطان
 أن توصدددددددددددددددددلنا إلدددددددددددددددددى الفدددددددددددددددددردوس
 الددددددددددددددددددددرب الملددددددددددددددددددددك القددددددددددددددددددددددوس
 وبدددددددددددده خلصددددددددددددت سددددددددددددائر النفددددددددددددوس

 م وإبدددددددددددددددددددددددددددددراهيموخلدددددددددددددددددددددددددددددص آد
 برسدددددددددددم إشدددددددددددارة بدددددددددددي اسدددددددددددتافروس
 بالصددددددددددددددددددليب صدددددددددددددددددداحب القددددددددددددددددددوة
 وخلصدددددددددددنا مدددددددددددن ضددددددددددديق الحبدددددددددددوس
 وكدددددددددددددددددددددل اآلبددددددددددددددددددددداء األولدددددددددددددددددددددين
 فدددددددددددأرد ظهدددددددددددور صدددددددددددليب القددددددددددددوس
 مديندددددددددددة أورشدددددددددددليم وفيهدددددددددددا دخلدددددددددددت 
 عدددددددددددددن مكدددددددددددددان بدددددددددددددي اسدددددددددددددتافروس
 هددددددددددددذا أمددددددددددددر لدددددددددددده مدددددددددددددة سددددددددددددنين
 أيدددددددددددددن يوجدددددددددددددد ذلدددددددددددددك الطدددددددددددددافوس
 قائلدددددددددددة أعلمدددددددددددوني حقيقدددددددددددة الحدددددددددددال
 ال دددددددددائبين ومدددددددددن هدددددددددم هندددددددددا جلدددددددددوس

 يهددددددددوذا الددددددددذي بيددددددددنهم حاضددددددددر وهددددددددو
 يدددددددددددرى سددددددددددائر الكتددددددددددب والندددددددددداموس
 لهددددددددددددددددددددددددا محبددددددددددددددددددددددددة وأمانددددددددددددددددددددددددة
 إلددددددددددددددى تددددددددددددددل يعلددددددددددددددو الطددددددددددددددافوس
 وأمددددددددددرت بحفددددددددددر المثددددددددددال المرسددددددددددوم
 فعرفدددددددددوا أنددددددددده موضدددددددددع بسددددددددددتافروس
 وجددددددددددددددوها فدددددددددددددي ذلدددددددددددددك المكدددددددددددددان
 فتحققدددددددددددوا إنددددددددددده صدددددددددددليب ايسدددددددددددوس
 بالتسدددددددددددددددددددددبيح مدددددددددددددددددددددع التكدددددددددددددددددددددريم
 السددددددددددالم لصددددددددددليب الملددددددددددك القدددددددددددوس
 لمددددددددددددا اصددددددددددددعدوا ذلددددددددددددك الصددددددددددددليب

 ارة بدددددددي اسدددددددتافروسظهدددددددر مدددددددن م ددددددد
 وأرسددددددددددددلت إليددددددددددددده رسددددددددددددال ببيدددددددددددددان
 بسدددددددددددددددددددديدنا الملددددددددددددددددددددك القدددددددددددددددددددددوس
 بددددددددددددددددددددألموال وتحددددددددددددددددددددف معهددددددددددددددددددددا
 وجددددددددددددوائز وهدددددددددددددايا مددددددددددددع ملبددددددددددددوس
 ونسددددددددجد ألسددددددددمه فددددددددي كددددددددل األوقددددددددات
 مخلصددددددددددددددددددنا الملددددددددددددددددددك القدددددددددددددددددددوس
 وخلصدددددددددددددت بددددددددددددده مدددددددددددددن الضدددددددددددددراء

 وقهددددددددددددرت كددددددددددددل ملددددددددددددك منجددددددددددددوس 
 بدددددددددددددددددداعالء شددددددددددددددددددأن المسدددددددددددددددددديحيين
 بالصدددددليب قطددددددع مدددددن البربددددددر الددددددرؤوس
 إال بصددددددددددددددددليب يسددددددددددددددددوع المسدددددددددددددددديح



 

 برمهات 01

 كمددددددددددددددا قددددددددددددددال بددددددددددددددولس الفصدددددددددددددديح
 مجدددددددددددددوا الددددددددددددرب المجددددددددددددد العظدددددددددددديم
 وعظمدددددددددددددددددددوا صدددددددددددددددددددليبه الكدددددددددددددددددددريم
 نددددددددددددددزل المسدددددددددددددديح إلددددددددددددددى الجحدددددددددددددديم
 ورفعهدددددددددددددددددددم إلدددددددددددددددددددى أوج النعددددددددددددددددددديم
 هدددددددددددددددددذا هدددددددددددددددددو يدددددددددددددددددم األفدددددددددددددددددراح
 وأبونددددددددددددددددددددا آدم قددددددددددددددددددددد اسددددددددددددددددددددتراح
 ونسددددددددددددددددددأل مددددددددددددددددددن رب المعونددددددددددددددددددة

 ة العددددددددددددددددددذراء الحنونددددددددددددددددددةبشددددددددددددددددددفاع
 يددددددددددا رب يددددددددددا عزيددددددددددز يددددددددددا رحمددددددددددان
 احفددددددددددددظ بطريددددددددددددرك هددددددددددددذا الزمددددددددددددان
 وأيضدددددددددددددددددددداً الكهنددددددددددددددددددددة الكرامددددددددددددددددددددة
 ورتدددددددددددددددددب البيعدددددددددددددددددة بالتمــــــــدددددددددددددددددـام

 

 تلميددددددددددددذ سدددددددددددديدنا الددددددددددددرب إيسددددددددددددوس
 ورتلدددددددددددددددددددوا إللهندددددددددددددددددددا بدددددددددددددددددددالتفخيم
 واشددددددددددددددددددكروا اسددددددددددددددددددمه القدددددددددددددددددددوس
 وخلدددددددص المسدددددددجونين بددددددده مدددددددن قدددددددديم
 وأسددددددددددددددددددكنهم جنددددددددددددددددددة الفددددددددددددددددددردوس
 بددددددددددددددده زالدددددددددددددددت عندددددددددددددددا اآلتدددددددددددددددراح
 بعددددددددددأن كدددددددددان فدددددددددي أسدددددددددر وحبدددددددددوس
 ان يرحمندددددددددددا فدددددددددددي يدددددددددددوم الدينوندددددددددددة
 مددددددددددددددددددددددددددددددريم ريحانددددددددددددددددددددددددددددددةالنفوس
 يدددددددددددا حاضدددددددددددر فدددددددددددي كدددددددددددل مكدددددددددددان
 وجميددددددددددع األسدددددددددداقفة أيهددددددددددا القدددددددددددوس

 سددددددددددددددددددة والخددددددددددددددددددداموكددددددددددددددددددل الشمام
 احفظهـــــدددددددددـم مدددددددددن شدددددددددر المنجدددددددددوس
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 برمهات71توت ـ  71 ابصالية آدام لعيد الصليب

Truly we believe in 

You, O Jesus Christ, 

the Savior the Son 
of God, and in Your 

cross. 

All glory and honor, 
is due unto the 

cross, of the King of 

glory, the 
confirmation of the 

believers. 

`Aly;wc tennah] `erok@ `w I=y=c 

P=,=c@ `pCwtyr `pSyri `m̀V]@ 

nem pek̀ctauroc. 

Bon oùwou nem outaìo@ `erp̀repi 

`mpìctauroc@ `pOuro `nte `p̀wou@ 

`ptajro ̀nnipictoc. 

 بالحقيقة نؤمن بك

 يا يسوع المسيح 

 المخلص إبن هللا  

 .وبصليبك

 كل مجد وكرامة 

 تليق بصليب 

 . جدملك الم

 .ثبات المؤمنين

+ For queen Helen, 

arose up, and 

sought eagerly, the 
victorious cross.  

+ For David spoke 

about, the honor of 
the cross, saying 

the Lord reigned, 

from a beautiful 
wood.  

Ge gar actwnc `nje@ `Ylany 

]ouro@ akcw] qen oùcpody@ 

`nca pìctauroc piref̀[ro. 

Dauid gar efjw@ `m̀ptaìo 

`mpìctauroc@ je `P=o=c erouro@ 

`ebol hiouse kalwc. 

 . قامت هيالنه الملكة

 وطلبت بإجتهاد 

 .الصليب الغالب

 داود ينطق 

 بكرامة الصليب 

 . يقول حسناً 

 . الرب ملك علي خشبة

Emmanuel our God, 
the true One, gave 

us salvation, 

through the Cross. 
All the seven 

orders, of the 

orthodoxy, join all 
the time, with the 

sign of the cross. 

Emmanouyl penNou]@ 

pìaly;inoc@ af] nan `noucw]@ 

e;be pi`ctauroc. 

Sasf `ntagma niben@ 

`nor;odoxoc@ eutomi `ncyou 

niben@ ̀e`vmyini ̀mpi`ctauroc. 

 . يل إلهنا الحقيقيعمانوئ

 أعطانا الخالص 

 .من اجل الصليب

 كل السبع طغمات 

 األرثوذكسيين يأتون 

 كل حين 

 .بعالمة الصليب

+ And we the 

believers, keep the 

feast beautiful, 
proclaiming saying, 

hail to the cross. 

+ Yours is the 

Yppe `anon nipictoc@ tenersai 

naf kalwc@ enws `ebol enjw 

`mmoc@ je ,ere pìctauroc. 

 . هوذا نحن المؤمنين

 ُنعيد هللا حسنا 

 ونصرخ قائلين 
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power and glory, 

and the blessing O 

Christ, the King of 
kings, the Son of 

God. 

:wk te ]jom nem pi`wou@ nem 

pìcmou `w P=,=c@ `pOuro `nte 

niourwou@ ̀pSyri ̀n:eoc. 

 .سالم للصليبال

لك القوة والمجد والبركة 

 أيها المسيح ملك الملوك 

 .إبن هللا

Jesus Christ our 

God, the King of 

the ages, was 
crucified for our 

salvation, on the 

mountain of 
Kranion. 

Constantine the 

king, saw the cross, 
of the King of glory, 

in the midst of 

heaven. 

I=y=c P=,=c penNou]@ `pOuro `nte 

niourwou@ auasf e;be pencw]@ 

qen `ptwou `n`kranion. 

Kwctantinoc piouro@ afnau 

`epìctauroc@ `m`pOuro `nte `p`wou@ 

qen ̀;my] ̀nouranoc. 

 يسوع المسيح الهنا 

 ملك الدهور صلب 

 من أجل خالصنا 

 .في جبل اإلقرانيون

 قسطنطين الملك 

 رأي صليب ملك المجد 

 .في وسط السموات

+ The believing 
people, rejoice 

joyfully, on the 

feast of the cross, 
of Emmanuel. 

+ Give us your 

peace, to see 
Jerusalem, and the 

city of Zion, and 

the land of 
Bethlehem. 

Laoc `nnipictoc@ eurasi qen 

ou;elyl@ qen `psai `nte 

pìctauroc@ `nte Emmanouyl. 

Moi nan `ntekhiryny@ `ntennau 

`eIerocalym@ nem Ciwn ]baki@ 

nem `pkahi `mBy;leem. 

 الشعوب المؤمنين 

 يفرحون بتهليل 

 . في عيد صليب عمانوئيل

 إعطنا سالمك 

 لنري أورشليم 

 ومدينة صهيون 

 .وارض بيت لحم

And the 

resurrection, and 
the mountain 

Kranion, and the 

ascension, and the 

cave. 

And furthermore, 

the tomb of Christ, 
full of glory, and 

the land of Jordan. 

Nem ]̀anactacic@ nem pitwou 

`n`kranion@ nem ]̀analum'ic@ 

nem ni`cpyleon. 

Xapina `nhoùo@ pìmhau `mP=,=c@ 

vyè;meh `n`wou@ nem `pkahi 

`mpiIordanyc. 

والقيامة وجبل اإلقرانيون 

 والصعود إلي العالء 

 .والمقادير

 وأيضاً باألكثر 

 قبر المسيح 

 المملوء مجداً 

 .رض األردنأو
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+ Great is the 

honor, of the sign 

of the cross, of our 
King, Jesus Christ 

our Lord. 

+ The cross is our 
strength, the cross 

is our hope, the 

cross is our victory, 
through our 

tribulations. 

Ounis] pe `ptaìo@ `m`ptupoc 

`mpìctauroc@ `nte penOuro@ I=y=c 

P==,=c pen=o=c. 

Pi`ctauroc pe pentajro@ 

pìctauroc pe tenhelpic@ 

pìctauroc pe penref`[ro@ `ebol 

qen neǹ;lu'ic. 

 عظيمة هي كرامة 

 عالمة الصليب 

 لملكنا الذي 

 .يسوع المسيح ربنا

 . الصليب هو ثباتنا

 . الصليب هو رجاؤنا

 الصليب هو ناصرنا 

 .في شدائدنا

Rejoice and be 

joyful, O believers, 

of Emmanuel, on 
the feast of the 

cross. 

Bless the Lord our 
God, with a good 

psalm, and likewise 

say, hail to the 
cross. 

Rasi ouoh ;elyl@ `w `pgenoc 

`nnipictoc@ `nte Emmanouyl@ 

qen `psai `mpìctauroc. 

`Cmou `èP=o=c penNou]@ nane 

où'almoc@ ouoh ajoc 

`mpairy]@ je ,ere pi`ctauroc. 

 إفرحوا وتهللوا 

 يا جنس المؤمنين 

 بعمانوئيل في 

 .عيد الصليب

 . باركوا الرب إلهنا

الن المزمور صالح 

ا هكذا السالم وقولو

 .للصليب

+ "We shall not 

boast, except in the 

cross", according to 
the sayings of the 

righteous, Paul the 

apostle. 
+ O Son of God 

have mercy upon 

us, to see 
Jerusalem, and the 

mountain of 

Kranion, and the 
land of Bethlehem. 

Tennasousou `mmon an@ `ebol 

`epìctauroc@ kata `pcaji 

`mpidikeoc@ Pauloc 

pìapoctoloc. 

`Uioc :eoc nai nan@ `ntennau 

`eIerocalym@ nem pit̀wou 

`n`kranion@ nem `pkahi 

`mBy;leem. 

 ال نفتخر إال بالصليب 

 كقول الصديق 

 .بولس الرسول

 يا إبن هللا إرحمنا 

 ينا أورشليم روأ

  وجبل اإلقرانيون

 .رض بيت لحمأو

Who carries the 
sins, of the world, 

Vỳet`ẁli `m`vnobi@ `nte 
 . يا حامل خطايا العالم
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save us from our 

sins, for the sake of 

the cross. 
Hail to the cross, 

hail to the city of 

Zion, hail to the 
Jordan, and the 

place of the cave. 

pikocmoc@ cotten qen nennobi@ 

e;be pi`ctauroc. 

< ere pìctauroc@ ,ere ]baki 

`nCiwn@ ,ere piIordanyc@ nem 

pima ̀n`cpeleon. 

إنقذنا من خطايانا من أجل 

 .الصليب

 . السالم للصليب

 . السالم لمدينة صهيون

 . السالم لألردن

 .وموضع المغارة

+ The souls of our 

fathers, repose 

them O Christ, for 

the sake of the 

Mother of God, 
Mary the Virgin. 

+ O You who was 

born, from the 
Virgin, and in the 

flesh was crucified, 

deliver us from 
temptation. 

`"u,y `nnenio]@ màemton nwou 

`w P=,=c@ e;be ]macnou]@ Marìa 

]Par;enoc. 

`W vyètaumacf@ `ebol qen 

]Para;enoc@ ouoh qen `tcarx 

auasf@ nahmen qen 

nipiracmoc. 

أنفس آبائنا نيحهم أيها 

المسيح من أجل والدة اإلله 

 .مريم العذراء

. يا من ُولَد من العذراء

نجنا من . وُصلب بالجسد

 .التجارب
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 برمهات71توت ـ  71 لعيد الصليب واطسابصالية 

Sing to him O 

believers, the 

beloved of Jesus 
Christ, by the honor 

of the cross, the 

holy immortal 
wood. 

Today there is joy, 

in heaven and on 
earth, through the 

life-giving cross, of 
Christ the King of 

the heavens. 

`Ari'alin `w nipictoc@ 

`mmainou] I=y=c P=,c@ e;be `ptaìo 

`mpìctauroc@ pise =e=;=u 

`na;anatoc. 

Bon ourasi swpi `mvoou@ qen 

`tve nem hijen pikahi@ e;be 

pìctauroc `nreftanqo@ `nte P=,=c 

`pOuro ̀nnivyouì. 

رتلوا أيها المؤمنون مجئ 

من . اإلله يسوع المسيح

أجل كرامة الصليب 

 .الخشبة المقدسة غير مائتة

أي فرح صائر اليوم في 

ألرض من السماء وعلي ا

أجل الصليب المحي الذي 

 .للمسيح ملك السموات

+ For Helen arose 

and departed, to 

the city of the Lord 
Jerusalem, and 

asked with 

strength, for the 
wood of the holy 

cross. 

+ David the 
psalmist said, in his 

book of psalms, 

"The Lord is King 
over His wood, 

which is the sign of 

the cross." 

+ Ge gar actwnc `nje `Ylany@ 

acwennac `e]polic `m̀P=o=c@ 

Ieroucalym eckw] qen 

oùcpody@ pise =e=;=u `nte 

pìctauroc. 

+ Dauid pihumnodoc peje@ qen 

`pjwm `mef'almoc@ je `àP=o=c 

`erouro `ebol hiouse@ `ete 

`ptupoc ǹte pi`ctauroc. 

الن هيالنة قامت وذهبت 

أورشليم . إلي مدينة الرب

وطلبت باجتهاد خشبة 

 . الصليب المقدسة

داود المرتل قال في كتاب 

الرب ملك علي . مزموره

خشبة التي هي مثال 

 .الصليب

Through His cross, 
He returned us to 

paradise, Adam Eve 

and all the 
righteous, and our 

forefathers. 

Great is Your 
compassion, O our 

good Savior, for 

`Ebol hiten pef̀ctauroc@ 

autac;o ``epiparadicoc@ `nAdam 

nem Eua nem nidikeoc@ nem 

nenio] `n`ar,e`oc. 

Zeos `nje nekmetsenhyt@ `w 

من ِقَبل صليبه ردَّ إلي 

الفردوس آدم وحوا وكل 

 .الصديقين وأبائنا األولين

كثيرة هي رأفاتك يا 

مخلصنا الصالح ألنك أنت 

إله متحنن أعطيتنا وثبتنا 
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You are a merciful 

God, as You showed 

us through the 
cross. 

penCwtyr `n`aga;oc@ je `n;ok 

ouNou] `nnàyt@ ak] nan 

`m`ptupoc m̀pìctauroc. 

 . بصليبك

+ And we the 

Christians, boast in 

the cross, for 
through its sign, we 

became free. 

+ To You is the 

power and praise, O 

good Lover of 

mankind, who was 
crucified upon the 

cross, and cast out 

tyranny. 

+ Yppe anon qa ni`,rictianoc@ 

tensousou `mmon e;be 

pìctauroc@ je `ebol hiten 

peftupoc@ answpi `n`eleu;eroc. 

+ :wk te ]jom nem pihumnoc@ 

`w pimairwmi `n`aga;oc@ 

;ỳetauasf `epìctauroc@ vyètaf 

[o ji `ncapi turannoc. 

هوذا نحن النصارى نفتخر 

بالصليب ألنه من ِقَبل 

 . عالمته صرنا أحراراً 

لك القوة والتسبيح يا محب 

البشر الصالح الذي صلب 

علي الصليب الذي طرد 

 .المضاد

Jesus Christ is our 

hope, Jesus Christ 

is our help, Jesus 
Christ is the only-

begotten, who was 

crucified upon the 
cross. 

Constantine the 

beloved of Christ, 
saw the sign of the 

cross, in the 

firmament of 
heaven, and 

believed in Jesus 

Christ. 

I=y=c P=,=c petenhelpic@ I=y=c P=,=c 

pe penbòy;oc@ I=y=c P=,=c 

pimonogenyc@ `etauasf `e`pse 

`nte pìctauroc. 

Kwctantinoc `mmai P=,=c@ afnau 

``e`ptupoc `nte pìctauroc@ qen 

picterèwma `nouranoc@ ouoh 

afnah] ̀eI=y=c P=,=c. 

. يسوع المسيح هو رجاؤنا

. يسوع المسيح هو معيننا

سوع المسيح الوحيد الذي ي

 .ُصلب علي خشبة الصليب

قسطنطين محب المسيح 

رأي عالمة الصليب في 

جلد السموات وأمن بيسوع 

 .المسيح

+ And also made 

the sign, and 
conquered in the 

war, with his good 

soldiers, through 
the strength of the 

+ Loipon af̀iri `mpeftupoc@ 

ouoh af[ro qen nipolemoc@ 

nem pef̀ctrateuma `nkalwc 

وأيضاً صنع رسمه فغلب 

في الحروب بعساكره 

 . حسناً بقوة عالمة الصليب

إعطنا يا رب سالمتك في 
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sign of the cross. 

+ Grant us O Lord 

Your peace, in the 
Church of Your 

people, and heal 

our sicknesses, and 
confirm us through 

Your cross. 

qen `tjon `m`vmyini `mpìctauroc. 

+ Moi nan `P=o=c `ntekhiryny@ qen 

tek`klycià `nte peklaoc@ ouoh 

matal[o `nnenswni@ ouoh 

matajron qen pek`ctauroc. 

كنيسة شعبك وأشف 

 .أمراضنا وثبتنا بصليبك

Have mercy and 

hear us, O You who 

was crucified upon 

the cross, take Your 

wrath away from 
us, and save us 

from temptations. 

You are blessed O 
Lord Christ, who 

was born of the 

Virgin, and raised 
up upon the cross, 

to save our race. 

Nai nan ouoh cwtem `eron@ `w 

vyètauasf `epìctauroc@ `wli 

`mpek jwnt `ebol haron@ 

nahmen `ebol qen niparacmoc. 

Xmarwout `w penNyb P=,=c@ 

vyètaumacf `nje ]Par;enoc@ 

ouoh `wli ejen pìctauroc@ e;be 

`pcw] ̀mpengenoc. 

إرحمنا وإسمعنا يا الذي 

إرفع . ُصلب علي الصليب

غضبك عنا وخلصنا من 

 .التجارب

تباركت يا سيدنا المسيح 

ع الذي ولدته العذراء ورف

علي الصليب ألجل 

 .خالص جنسنا

+ We glorify You 

with thanksgiving, 
O our true God, for 

You granted us Your 

grace, through the 
sign of the cross. 

+ The cross is our 

hope, the cross is 
our confirmation, 

through our 

struggles and 

sufferings, the cross 

is our purification. 

+ Oùwou nak qen ousep`hmot@ 

`w penNou] `n`aly;inoc@ je ak] 

nan `mpek̀hmot@ `m`ptupoc 

`mpek̀ctauroc. 

+ Pi`ctauroc pe tenhelpic@ 

pìctauroc pe pentajro@ qen 

nenhojhej nem nen`;lu'ic@ 

pìctauroc pe pentoubo.  

نمجدك بشكر يا إلهنا 

طيتنا الحقيقي ألنك أع

 . نعمتك لعالمة صليبك

. الصليب هو رجاؤنا

الصليب هو ثباتنا في 

شدائدنا وضيقتنا الصليب 

 . هو طهارتنا

Deliver us from our 

enemies, for the 
sake of the cross 

Rwic `eron `ebol qen nenjaji@ 
أحرسنا من أعدائنا من 

أجل الصليب إلي 
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unto the ages, 

disperse the 

enemies, from the 
Church O Lord. 

Bless the Lord with 

praises, and hymns 
saying, "Hail to the 

pride of the 

believers, the cross 
of Jesus Christ." 

e;be pìctauroc sa ]cuntel̀ia@ 

ouoh jwr `ebol `nnijaji@ `w 

penNyb `nte ]ek`klycìa. 

`Cmou `P=o=c qen hanhumnoc@ nem 

hanhwdy `ereten jw `mmoc@ je 

,ere `psousou `nnipictoc@ 

pìctauroc ǹte I=y=c P=,=c. 

فرق أعداء . االنقضاء

 .الكنيسة أيها السيد

باركوا الرب بالتسابيح 

والتراتيل قائلين السالم 

صليب . لفخر المؤمنين

 .يسوع المسيح

+ We ask and 

entreat, that You 
bless the waters, 

the plants and 

seeds, the earth 
and the rains.  

+ O Son of God our 
God, save us from 

temptations, for the 

sake of Your 
Mother, and 

through the power 

of Your cross. 

+ Ten]ho ouoh tentwbh@ e;be 

nimwou `cmou `erwou@ nem 

nikarpoc nem nioytah@ `nte 

`pkahi nem nimounhwou. 

+ ̀ Uioc :eoc penNou]@ nahmen 

qen niparacmoc@ e;be tekmau 

`mmacnou]@ nem `tjom 

`mpìctauroc. 

نسأل ونطلب من أجل 

المياه باركها والزروع 

 .وإثمار األرض واألمطار

يا أبن هللا إلهنا خلصنا من 

التجارب من أجل أمك 

 .والدة اإلله وبقوة صليبك

O You who carries 

the sins of the 
world, who was 

raised up on the 

cross, to save our 
race, we the 

Christian people. 

Hail to the cross, 

hail to the city of 

the only-begotten, 

hail to the tomb of 
Christ, hail to the 

place of the 
resurrection. 

Vyet`wli `m`vnobi `mpikocmoc@ 

etauolf càpswi `epìctauroc@ 

e;be `pcw] `mpengenoc@ anon qa 

ni`,rictianoc.  

< ere nak `w pi`ctauroc@ ,ere 

`tpolic `mmonogenyc@ ,ere 

pìmhau `nte P=,=c@ ,ere `vma 

`n]̀anactacic. 

يا حامل خطايا العالم الذي 

رفع علي الصليب من أجل 

خالص جنسنا نحن معشر 

 .المسيحيين

. م لك أيها الصليبالسال

. السالم لمدينة الوحيد

السالم . السالم لقبر المسيح

 .لموضع القيامة
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+ Salvation of the 

world, is by the 

cross of Christ, 
remember me for 

the sake of the 

Virgin, in Your 
Kingdom O Son of 

God. 

+ O You who was 
crucified upon the 

Cross, save us from 

the hands of the 

tyranny, and forgive 

us we Your people, 
through the 

intercessions of the 

Theotokos. 

+ "wtyr `nte pikocmoc@ pe 

pìctauroc `nte P=,=c@ aripameùi 

e;be ]Par;enoc@ qen 

tekmetouro `w `Uioc :eoc. 

+ `W vyètauasf `epi`ctauroc@ 

nahmen qen nenjij 

`m`piturannoc@ ouoh ,w nan 

`ebol anon qa peklaoc@ hiten 

ni]ho ̀n];èotokoc. 

خالص العالم هو صليب 

أذكرني من أجل . المسيح

العذراء في ملكوتك يا إبن 

 .هللا

يا الذي صلب علي 

الصليب خلصنا من أيدي 

الجبار واغفر لنا نحن 

 .شعبك بشفاعة والدة اإلله
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