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 صالة الشكر

 )ثالثا(المجد لك يا اهللا : بعد المناولة المقدسة نقول

 إفشين
اوِل   َر المستحق لتن ا غي ي أن ل أهلتن ا الخاطئ، ب ِصني أن م ُتق ك ل ربُّ إلهي ألن ا ال أشكرَك أيه

قرابينَك الطاهرة السماوية، فيا أيها السيُد المحبُّ البشر الذي ُمتَّ من أجلنا، وقمَت، ومنحتنا أسرارك    

نفس   شفاء ال ا أيضًا،ل ي أن ذه ل ون ه ْب أن تك سادنا، َه نا وأج سًا لنفوس سانًا وتقدي ة، إح ة المحيي الرهيب

ر مخذول،                   ان غي سانية وإليم واَي النف والجسد ولدحِض آّل مضاد، والستنارِة عيَنْي قلبي، ولسالمِة ق

اد نعمتِ       اياك والزدي اء وص ة، والقتن ن الحكم تالء م اة، ولالم ال مراي ِة ب ِل  ولمحب ة، والتأهُّ ك اإللهي

د اآلن     يُش بع دوام، وال أع ى ال َك عل ُر نعمَت سك، أذآ ي تقدي ا ف ًا به ُت محفوظ ى إذا آن ك، حّت لملكوت

ة،                          اِة األبدي اِء الحي ى رج اة عل ذه الحي لذاتي، بل لك يا سيدي والمحسن إليَّ، حّتى إذا انصرفُت من ه

ال يفتر، واللذة التي ال نهايَة لها، لذة المشاهدين          أصل إلى الراحة السرمدية حيث لحُن المعّيدين الذي         

ا     ت، أيه ذي ال ُينَع ك ال رور محّبي ة وس شَتهى بالحقيق ت الم ك أن ذي ال يوصف، ألن ك ال ال وجه جم

 .المسيح إلهنا ولك تسّبح آل الخليقة مدى الدهور، آمين

  

  إفشين آخر للقديس باسيليوس الكبير
دهور،  ُك ال ُه، مل سّيُد، اإلل ا ال راِتأيه ـلِّ الخي ى آ ل، أشـكرَك عل الُق الك ا،  وخ ـي منحتنيه الت

احفظني تحت                      شر، ف صالح المحبُّ الب ا ال وعلى تناوِل أسرارك الطاهرة المحيية، وأتضّرع إليك أيه

اِتك          اول قدس رة، أن أتن سمتي األخي ى ن ضمير نقّي،حّت ي ب ك، وامنحن لِّ جناحي ي ظ ترك وف س

اة أب  تحقاق،لغفران الخطايا،ولحي انُح      باس ـس، والم وُع التقدي اة، وينب ز الحي ت خب ة،ألنك أن دي

  .الخيرات،ولك نرسل المجد مع اآلب والروح القدس، اآلن وآل آن والى دهر الداهرين، آمين

  إفشين لسمعان المترجم
َر                    ار فيحرُق غي ا من هو ن ي، ي ذاًء ل َت جسدك غ ارك أعطي ا من باختي صالح، ي سيد ال أيها ال

ي  ستحقين، ال تحرقن ع          الم ي جمي ضائي وف ل أع ي مفاص ًال ف ْز داخ ل ُج ي، ب ابلي ال تحرقن ا ج  ي

ّدد                          ي، وش ّدْس ذهن سي، وق ْر نف ا، وطّه ي، وأحرْق أشواَك زّالتي آله ي قلب ي آليتيَّ،وف أوصالي، وف

ي                ا واحرسني، واحفظن أعصابي وعظامي، وأنْر حواسي الخمس، وسّمْر فيَّ خشيتك، واسترني دائم

نفس ونّقني وطّهْرني وأصلح سيرتي، وزّيّني وفّهمني وأنرني، وأوضحني         من آل فعل وقول مفسد لل     

شرآة،                            ي ال دخولي ف ك ب ًا ل ى إذا صرُت بيت د، حّت ة بع سكنًا للخطيئ ط، فال أآون م مسكنًا لروِحك فق
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ار           ُه من ن ّر، وآل ذي هوى، َهَرَب سين،       . يهرب مني آلُّ فاعل ش ع القدي فعاَء جمي ّدم إليك ش ي أق وإن

اتهم      ب العادميورؤساء مرات ْل طلب ة الطاهرة، فتقّب األجساد، وسابقك، ورسلك الحكماء مع أمك النقي

أيها المسيح المتحّنن، واجعلني أنا المتعّبد لَك ابنا للنور، ألنك أنَت وحدك تقديس نفوسنا وبهجتها أيها                

 .اإلله، ولك نرسل المجد آل يوم جميعنا آما يليق

 إفشين آخر
ران                          ريم لغف ك الك ة ودُم اٍة أبدي ّدس لحي ي جسُدك المق صْر ل ا، لي سوع المسيح إلهن رب ي أيها ال

ا       ي أن ب، أّهلن اني الرهي ك الث ي مجيئ رور، وف ٍة وس رٍح ومحب ان، لف ذا القرب ي ه يكْن ل ا، ول الخطاي

  .الخاطئ، أن أقَف عن ميامن مجدك، بشفاعات والدتك الكلية الطهارة وجميع قديسيك، آمين

  شين لوالدة اإلله الكلية القداسةإف
أي     تري، وملج ة،ورجائي، وس سي المظلم ور نف ا ن ة، ي ة القداس ه الكلي دة اإلل سيدة وال ا ال أيته

ِه                       ر المستحق أن أصيَر لجسِد ابنك الطاهر ودم وتعزيتي، وابتهاجي، أشكرِك ألنِك قد أّهلِتني أنا غي

ي           . الكريم ري عيَن ي، أني اء وعدم          فيا من ولدِت النور الحقيق وع البق دِت ينب ا من ول ين، ي ي العقليت قلب

ّشعًا       ي تخ الموت، أحييني أنا المائت بالخطيئة، يا أمَّ اإلله الرحيم الواّدَة التحنُِّن ارحميني، وامنحي قلب

ل       رة، أن أقب سمتي األخي ى ن ي حّت سبية، وأّهلين اري الم تدعي أفك ضاعًا واس اري ات سحاقًا، وأفك وان

ديَس األسرار الط    ي      تق نفِس والجسِد وامنحين شفاِء ال ٍة ل ر دينون راف لكي      اهرة بغي ٍة واعت وَع توب دم

 )3.] (ألنك مبارآة وممجدة مدى الدهور،آمين[أسّبحِك وأمّجدِك آل أيام حياتي، 

د أبصرتا خالصك               : الكاهن ي ق إن عين سالم، ف اآلن تطلق عبدك أيها السيد على حسب قولك ب

  .رًا الستعالن األمم ومجدًا لشعبك إسرائيلالذي أعددته أمام آل الشعوب، نو

 :ومن ثم.واإلعالن. وما يتلوها... قدوس اهللا: القارئ

  :طروبارية وقنداق القديس صاحب خدمة القداس اإللهي أو للعيد السيدي

  
  ) تشرين الثاني13(طروبارية القديس يوحنا الذهبي الفم 

ارْت المسكو ار، فأن ل الن ة من فمك مث د أشرقت النعم ة لق دم محب وز ع الم آن نة،ووضعَت للع

ى                             شفْع إل م، ت ذهبي الف ا ال ه يوحن ا األب المؤدب بأقوال ا أيه ـمو االتضاع، في ا س رَت لن الفضة، وأظه

 .الكلمة المسيح اإلله أن يخلص نفوسنا

 .المجد لآلب واالبن والروح القدس
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ة      لقد تقبَّلَت النعمة اإللهية من السماء،وعّلمتنا بشفتيك أن،       : القنداق نسجَد جميعنا إلله واحد بثالث

ا                           زال معلم م أنك ال ت دحَك بحسب الواجب ب ذلك نم ي الغبطة،ل ار الكل أقانيم، يا يوحنا الذهبي الفم الب

 .موضحا اإللهيات

 .اآلن وآل آن والى دهر الداهرين، آمين
 .كيا رب بشفاعة جميع القديسين ووالدة اإلله،امنحنا سالمك وارحمنا بما أنك المترئف وحد

ا     ... يا من هي أآرم من الشاروبيم     ... اآلن… المجد) مرة12(يا رب ارحم     باسم الرب بارك ي

  .أب

اهن صغير : (الك تم ال ا      ) الخ ا ارحمن سيح إلهن سوع الم رب ي ا ال سين أيه ا القدي صلوات آبائن ب

  .وخلصنا

  .آمين: الجوقة

 


