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 مقدمة

 

 تاريخ موجز جداً  –صلوات السواعي 

رهبنـــة القـــديس إىل  مـــن الثابـــت تارخييـــاً أن ترتيـــب صـــلوات الســـواعي يعـــود أصـــالً  
ألن  ؛فهــذا ال يعــين أ�ــا مــن وضــع األنبــا بــاخوم ،بــاخوم أب الشــركة. وعنــدما نقــول ترتيــب

سنة (راجع صالة الساعة  ٤٠٠صلوات السواعي سبقت الرهبنة الباخومية مبا ال يقل عن 
اجلانــب إىل  وســوف نعــود ٩: ١٠وصــالة الســاعة السادســة أع  ١: ٣التاســعة يف أعمــال 

كمــا نــراه يف   –الشــركة بالــذات  –ولكــن منــو النظــام الرهبــاين  ،اســبة أخــرى)التــارخيي يف من
 ب صلوات السواعي.وثائق عديدة هو الذي رتَّ 

 أو صالة الساعة الثالثة ،العنصرة

قبــل أن نــدرس مــا نــذكره عــن والــدة اإللــه يف صــالة الســاعة الثالثــة، تفــرض علينــا  
 :خاصة الساعة الثالثة ناسبة أن نذكر القارئ بأنامل

ألن هـؤالء بعـد صـعود  ؛* حبلول الـروح القـدس علـى القديسـة مـرمي واآلبـاء الرسـل 
رب الد كانوا يواظبون على الصـالة بـنفس واحـدة مـع النسـاء ومـرمي أم يسـوع ومـع أخوتـه 

 ).١٤ :١(أع 

* كانت هذه هي بداية الكنيسة، وبداية قبول وعد الرب يسوع مبجيء البارقليط  
ـــا  ـــروح يف تواضـــع اهللا حســـب التواضـــع املعلـــن يف جتســـد  ،)٢٦: ١٤(يوحن ـــذلك نـــزل ال ول

جنيـــل الســـاعة إيـــع هبـــة اهللا اآلب يف ابنـــه (راجـــع لكـــي يعطـــي اجلم ؛)٦: ٢الكلمـــة (فيلـــيب 
 ).٤ - ١: ١٥ – ٢٦: ١٤الثالثة يوحنا 



هــــو حلــــول الــــروح  -وحســــب مــــا حــــدث يف التــــاريخ-الوعــــد  ،حســــب اإلجنيــــل 
الــروح القــدس  -يف القطعــة األوىل والثانيــة جمــيء روح الــرب ولــذلك تؤكــد الصــالة  ؛القــدس

روحــــك  –"جــــدده يف احشــــائنا  :وتطلــــب بقــــاء هــــذه النعمــــة اإلهليــــة لنــــا ،علــــى التالميــــذ
لكــي يشــ ا الكــل يف صكصــولوجيةا الــد لــآلب واالبــن والــروح  ؛القــدوس ال تنزعــه مــين"

 .القدس

ألن  ؛وليس روح البنوة mprof/tikonة يف الطلبة نطلب روح النبوَّ حنن و  
لــيس  -حســب قــانون االميــان-"الروح القــدس الــرب احمليــي النــاطق يف األنبيــاء" االعــ اف بـــ

بـــل هـــو روح النبـــوة الـــذي  ،عمـــل روح الـــرب يف انبيـــاء العهـــد القـــدميبأي  ،اع افـــاً باملاضـــي
ــ ،يف تــاريخ الكنيســة أيضــاً  نبيــاءً أطــى عأ اســم نــيب ب بمثــل يوحنــا األســيوطي الــذي كــان يُلقَّ

مثـل  "من الذين اخذوا روح النبوة "يف التعليم اوغريمه ،وقبله األنبا صموئيل املع ف ،مصر
 ثناسيوس العظيم وكريلس الكبري.أ

  



-١- 

 الكرمة الحقيقية

 

 ١٤: ١األيقونة الليتورجية وأساسها في أعمال 

الــذين ســقطوا حتــت  خهكــذا صــر . "نــت هــي الكرمــة الحقيقيــةأيــا والــدة اإللــه " 
علـى الـرب  ن هـذا اعتـداءٌ إوقـالوا  ،نـه تعلـيم كتـايبأعي لشيع الذي يدَّ اتعليم  وإحياءسيطرة 

ألن اإلجنيـل الـذي يُقـرأ  ؛أصـاب هـؤالءقـد نه هو الكرمة احلقيقيـة. كـان العمـى إالذي قال 
ورد يف  الـذي نكمـل بـه قـراءة مـا ١: ١٥جنيل الكرمـة (يوحنـا إيف صالة الساعة الثالثة هو 

 ).٢٦: ١٤يوحنا 

 الكرمة هي شعب اهللا: -١

اَمَها فََأصََّلْت ُأُصوَهلَا  َوَغَرْستَـَها. ِمْن ِمْصَر نـََقْلَت. َطَرْدَت أَُمماً  َكْرَمةً "  َهيَّْأَت ُقدَّ
َوُأَكثـُِّر بالربكة يف ابراهيم " دَ عِ والشعب هو الذي وُ  .)٨: ٨٠(مزمور " َفَمَألِت اَألْرضَ 

 إسرائيل؛وهو ليس بين  ،"َكُنُجوِم السََّماِء وََكالرَّْمِل الَِّذي َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحرِ  َتْكِثرياً َنْسَلَك 
ومل يعد الوعد لبين  ،)٥: ١٧(تك " َألينِّ َأْجَعُلَك أَبًاِجلُْمُهوٍر ِمَن األَُممِ " :ألن اهللا يقول

 ،)١٤: ١كاملة يف (أع بصورة نبوية   ،بل للبشرية. ولذلك جاءت مثرة الكرمة ،سرائيلإ
" اطَِّلْع ِمَن السََّماِء َواْنظُْر َوتـََعهَّْد َهِذِه اْلَكْرَمةَ من إله اجلنود أن "ولذلك يطلب املزمور 

 ).١٢: ٨٠(مزمور 



 الكرمة هي المرأة في بيت البركة: -٢

ألن الشـــعب   ؛)٣: ١٢٨(مزمـــور  "اْمَرأَتُـــَك ِمْثـــُل َكْرَمـــٍة ُمْثِمـــَرٍة ِيف َجَوانِـــِب بـَْيِتـــكَ " 
هـــو آدم الـــذي فيـــه مـــات  ،ن ميثلـــه شـــخص واحـــدأبـــل اجلـــنس البشـــري كلـــه ميكـــن  ،كلـــه

 وهو املسيح آدم الثاين الذي فيه سوف ينال اجلميع احلياة. ،)٢٢: ١٥كو ١اجلميع (

 الواحد والجماعة: -٣

ن يكـون أبـاً جلمهـور أولـذلك كـان الوعـد إلبـراهيم  ،الواحد الذي حيتوي اجلماعـة 
 ت صـوت الـرب نفسـه يقـول هلـااَعـمسَِ  ،نـه عنـدما حبلـت رفقـةأ )٢٥: ١٧من األمـم (تـك 

فـََلمَّا َكُمَلْت أَيَّاُمَهـا لَِتلِـَد ِإَصا ِيف َبْطِنَهـا ... ِيف َبْطِنِك أُمََّتاِن َوِمْن َأْحَشاِئِك يـَْفَ ُِق َشْعَباِنا "
 ).٢٤ - ٢٣: ٢٥(تك " تـَْوأََمانِ 

(راجــــع دراســــتنا الواحــــد  وآدم الثــــاين لــــيس أيهمــــا فــــردٌ  ،والواحــــد مثــــل آدم األول 
 القاهرة). –مذكرات القسم املسائي  –واجلماعة 

 وهو أصًال الكرمة الواحدة ،الواحد هو الجسد الواحد -٤

حســـب االســـتعارة يف  ،وهـــو أصـــًال الكرمـــة الواحـــدة ،الواحـــد هـــو اجلســـد الواحـــد 
 :)١٠: ١٩االستعارة يف (حزقيـال نفس د واجلماعة معاً حسب وهي الفر ، ٨: ٨٠مزمور 

اجلســـد الواحـــد هـــو يســـوع أن لكـــن الحـــظ  ."ِمْثِلـــَك ُغرَِســـْت َعَلـــى اْلِمَيـــاهِ  ،أُمُّـــَك َكَكْرَمـــةٍ "
 ).١٣: ١٢كو ١أي الكنيسة ( ،هو جسد يسوع ،نفسه

 الكرمة القديمة هي الشعب الذي قتل الوارث -٥

 ٤١: ٢١كـرامني (مـت إىل   وسـلم هـذه الكرمـة ،رمـةولذلك جاء الرب وأخذ الك 
 ).٩: ١٢مرقس  -



 العذراء هي الكرمة الحقيقية:

أل�ـا  ؛والعـذراء هـي الكرمـة ،ألن الكرمة القدميـة مل يعـد هلـا دور يف العهـد اجلديـد 
 أي الرب يسوع. ،"محلت عنقود احلياة"

 ،الكنيســـة التمعـــة يف حضـــرة الثـــالوث ،األيقونـــة الليتورجيـــة هـــي أيقونـــة العنصـــرة 
 "ولـدت يتمـع الرسـل والقديسـة مـرمي الـ ،الـروح القـدس مـع الكـل -وحيل عليها روح الـرب 

 .)٨٢فصارت الكرمة اليت امثرت ومألت األرض حسب نبوة املزمور ( ،اهللا الكلمة"

 ثالثة عناصر أساسية. ؛ لوجدنااملهامجنيعن ما غاب  وإصا شئنا أن نرصد 

بينمـــا هـــي جســـد املســـيح الواحـــد الـــذي "ميـــأل  ،انفصـــال الكنيســـة الواحـــدة :أوالً  
(السماء واألرض"

0F

١(. 

والدة الـــرب مـــن القديســـة مـــرمي هـــي الـــوالدة الروحيـــة الـــيت متـــت بـــالروح  إنَّ  ثانيـــاً: 
يقونـــة املـــيالد البيولـــوجي أ ال الفوقـــاين، يقونـــة املـــيالدأأي  ،يقونـــة املعموديـــةأوهـــي  ،القـــدس

مك يا أم النور احلقيقي" يف مقدمة عظِّ "نُ  :القابع يف عقول املع ضني. ولذلك عندما نقول
بنــاء أ -بنــاء النــور أفإننــا حنــن  ،عت بواســطة القــديس كــريلس الكبــريِضــقــانون االميــان الــيت وُ 

 يح.مثرت جتسد ابن اهللا الكلمة الرب يسوع املسأواحدة  ولنا أمٌّ  -اهللا 

صات شــركة الكرمــة حاملــة عنقــود  ،وهــي مناســبة الــدخول يف شــركة العنصــرة ثالثــاً: 
.. لكـي ننـال  "؛يتها املمتلئة نعمة مع الرسل من أجـل خـالص نفوسـناأنسألك "احلياة .. 

صات قوة اخلالص املستعلنة يف حلول روح اآلب، ألننا يف كل يوم أمام العنصرة أمـام صات 
 ينبوع احلياة.

                                                           
ألن وجود القديسني يف السماء وعلى األرض وهم أعضاء  ؛أثار هذا التعبري عواصف ضد القمص مىت املسكني )١(

 جسد املسيح الواحد حقيقة غائبة من وجدان الذين أثاروا العاصفة.



 رب المجد وأمه القديسة مريم المسيح

ن نسـتخدم كلمـات وألقـاب عـن رب الـد للقديسـة أهل جيـوز لنـا  :غريب سؤالٌ  
ألنـــه حســـب  ؛نعـــم حســـب التـــدبري :مـــرمي؟ واجلـــواب احلكـــيم الـــذي يعـــرف التـــدبري يقـــول

 :التدبري

الشــركة الواحــدة بــني الــرب ومــرمي البتــول هــي شــركة مصــدرها التجســد نفســه.  -١ 
م والـــيت صـــارت األُ  ،دســـفصـــارت مـــرمي األم الـــيت تشـــهد حبقيقـــة التج ،الكلمـــةلقـــد جتســـد 

 روحياً لكل املؤمنني.

تردد اسم قد و  ،الرب يسوع بأنه "البكر بني أخوة كثريين" فَ صِ لقد وُ  -٢ 
وعلى مستوى  ،األخوة يف العهد اجلديد عدة مرات .. على مستوى القرابة اجلسدانية

وحنن مجيعًا أخوة  ،)١٧: ٢عو التالميذ "إخوته" (يوحنا القرابة الروحية .. يسوع يد
يَعُهْم ِمْن َواِحٍد، بل يقول رسول الرب يف العربانيني " ،يسوع َألنَّ اْلُمَقدَِّس َواْلُمَقدَِّسَني مجَِ

ِإْخَوِيت، َوِيف  ُأَخبـُِّر بِامسِْكَ "قَاِئًالا  َأْن َيْدُعَوُهْم ِإْخَوًة،(ال خيجل) فَِلَهَذا السََّبِب َال َيْسَتِحي 
 ).١٢-١١: ٢(عب  ."َوَسِط اْلَكِنيَسِة ُأَسبُِّحكَ 

 والبيولـوجي Ethnicت من املستوى العرقـي عَ فِ األخوة الروحية واألمومة الروحية رُ  
بــل هــو أيضــاً األب "أبــوكم واحــد وهــو  ،يســوع هــو لــيس بكــراً فقــطف ،املســتوى اإلهلــيإىل 

بـــــل هـــــو املعلـــــم واملصـــــدر احلقيقـــــي للحيـــــاة  ،اآلبألن األب هنـــــا لـــــيس أقنـــــوم  ؛املســـــيح"
نطلـب صات الـروح  حنـن أمـام العنصـرة،ولـذلك  ؛)٢٨: ١٩حيـاة التجديـد (لوقـا  ،اجلديدة

بــــراهيم إهــــي ليســــت كرمــــة و  ،وصات املواهــــب لكــــي ننــــال صات البقــــاء يف الكرمــــة احلقيقيــــة
احلقيقيـة" الـيت أعطـت  ومن هنـا جـاءت العبـارة "الكرمـة .براهيم احلقيقيةإبل كرمة  ،القدمية

 احلياة اجلديدة.إىل  بل الوالدة اليت تؤدي ،املوتإىل  ليس الوالدة البيولوجية اليت تؤدي

"زخـم" مــا ورد  حتمــل بـل هـي ،رثوصكسـية فقــطأليسـت "الكرمـة احلقيقيــة" عبـارة و  
الـــوالدة الروحانيـــة الـــيت إىل  وهـــي هنـــا انتقـــال كلمـــة الكرمـــة مـــن العـــرق اليهـــودي ،يف النبـــوة



 بل حسب الروح. ،تعطى يف كرم يسوع األغصان اجلديدة ليس (حسب اجلسد)

 تطابق الرب مع القديسة مريم

لنــا صات جمــد ناســوته  ،)٢: ٣يوحنــا ١أي مثــل الــرب ( ،حنــن ســوف نصــري مثلــه 
 ).٢٢: ١٧لوهيته (يوحنا إ) ألنه صات جمد ٢١: ٣(فيليب 

) ٢١: ٣كمـا جلـس هـو (رؤ   ،صات عـرش اآلببل حنن سوف جنلس معه علـى  
 ومعه حنن وارثون لكل شيء ورثه هو.

ألن  ؛تظهر االع اضات على القديسة مرمي ؛عندما يغيب جمد اإلنسان يف يسوع 
 لينا.إما مت يف انسانية يسوع نقل 

بــل  ،حبــة عنــب واحــدةمــن لــيس مبعــىن أنــه وهــو عنقــود  ،هــي حتمــل عنقــود احليــاة 
أمثرت صلك العنقـود لكـي يصـبح هـو "البكـر" واملتقـدم (أي العذراء) هي حبَّات. عدة من 

: ١٧جمــده اإلهلــي (يوحنــا  هوالــذي ســوف نشــارك ،)١٨: ١علينــا يف كــل شــيء (كولوســي 
٢٢.( 

ىل عليـة صـهيون لكـي إو  ،بيت حلمإىل  من مصر هكذا نقل املسيح الرب الكرمةَ  
يَعُهْم ِمـْن َواِحـدٍ ألن " ؛تنال األغصان حياة الروح القدس " حسـب اْلُمَقدَِّس َواْلُمَقدَِّسَني مجَِ

 تعبري العربانيني.

مومــة مــرمي أوالــذي اعــ ض علــى  –صــارت والــدة اإللــه أيقونــة املــيالد اجلديــد لقــد  
 ال أن يصبح أسقفاً. ،ن يبقى يف صف املوعوظنيأللكنيسة كان جيب 

 املتجسد. الربَّ  لدتِ ألنك حقاً و  ؛ةي* يا كرمة الرب يسوع أنت حقيق 

ـ ،احلـق دَ لِـألن منـك وُ  ؛* يا كرمـة احلـق نفسـه   ند احلـق يعلـو علـى فكـر الـذيوجتسُّ
 عطت حىت عرش الالهوت.أانتفخوا باملعرفة وسقطوا من احملبة اليت 



وهـــو عنقـــود واحـــد مجـــع حولـــه حبـــات  ،* يـــا كرمـــة احليـــاة يـــا حاملـــة عنـــب احليـــاة 
 اة اليت قامت من املوت والفساد.للحياة من صات عصارة احلي ،العنب

  



-٢- 

 هي باب السماء أنتِ 

 

 ،مــرة ٢٥٠وردت حــوايل  كلمــة  -حســب اســتعمال العهــد القــدمي نفســه-البــاب  
 خيمة االجتماع.يف وهي خاصة بالباب كما نعرفه يف البيوت و 

: ٢٧ق باب القرب" (مىت غلِ "أُ يذكر البشري وحىت يف دفن الرب يسوع نفسه  
 ؛هو اسم استعاري يدل على تطور وانفتاح جمال عالقة جديدة "الباب"ولكن  .)٦٠

َوَلِكنَِّين أَْمُكُث ِيف أََفُسَس ِإَىل يـَْوِم اخلَْْمِسَني. ألَنَُّه َقِد انـَْفَتَح ِيل " :ألن رسول الرب يقول
نه يف ترواس إبل يقول  ،)٩ - ٨: ١٦كو ١" (يُوَجُد ُمَعاِنُدوَن َكِثريُونَ بَاٌب َعِظيٌم فـَعَّاٌل وَ 

بل يعترب رسول  ،)١٢: ٢كو ٢" (نـَْفَتَح ِيل بَاٌب ِيف الرَّبِّ اجاء ألجل اإلجنيل "عندما 
" (كو لِْلَكَالِم، لَِنَتَكلََّم ِبِسرِّ اْلَمِسيحِ  بَابٍ ن فرصة الوعظ والتعليم هي انفتاح "أاملسيح 

يَّاُن يصفه رسول املسيح يعقوب " ن قرب جميء يوم الدينونةأبل  ،)٤ - ٣: ٢ ُهَوَصا الدَّ
اَم اْلَبابِ   ).٩: ٥" (يعقوب َواِقٌف ُقدَّ

َهئَـَنَذا َقْد سقف فيالدلفيا "أُ يف شخص  وعندما ينادي رب الد يسوع النفسَ  
بل يف نداء احملبة  )٨: ٣" (رؤ َوَال َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن يـُْغِلَقهُ  َمْفُتوحاً  َجَعْلُت أََماَمَك بَاباً 

َع َأَحٌد ) "ودكينيالال(خياطب اسقف الالصقية  َهئَـَنَذا َواِقٌف َعَلى اْلَباِب َوأَقْـرَُع. ِإْن مسَِ
 ).٢٠: ٣" (رو َصْوِيت َوفـََتَح اْلَباَب، أَْدُخُل ِإلَْيِه َوأَتـََعشَّى َمَعُه َوُهَو َمِعي

ــــ  اع الــــدفاع عــــن مكانــــة ي حتــــت قنــــلكــــن اهلجــــوم علــــى الكنيســــة أم الشــــهداء ختفَّ
حيث وردت كلمـة البـاب  ،)٩ - ١: ١٠ألن املسيح هو "باب اخلراف" (يوحنا  ؛املسيح



ن اإلدعاء بأن العذراء هـي إن يمرات، ولذلك يقول أحد املعاند ٤حسب األصل اليوناين 
مـن الكلمـات ت َعـطِ "باب السماء" هو هجوم على مكانة ومقام الـرب يسـوع .. هكـذا قُ 

"إصا مــا وقفنــا يف هيكلــك املقــدس (هيكــل الثــالوث) حنــن مثــال أو حســب  :ســياق الصــالة
mfr/] "أي الرتـــب املالئكيــة الـــذين  ،أي أننـــا مثــل الســمائيني ،القيــام يف الســماء-

 صاروا مع يسوع ويف يسوع. -باملصاحلة

مســاء اهللا حســب عبــارة الــرب يســوع أن الســماء هــي أحــد أن نــذكر أوهنــا يلزمنــا  
السـماء (اهللا) وقـدامك إىل  خطـأتأن االبن الضـال يقـول "أنفسه الذي يقول لنا يف املثل 

أبانـــــــا الـــــــذي يف "ولـــــــذلك  ،ملكـــــــوت اهللا ووملكـــــــوت الســـــــموات هـــــــ .)١٨: ١٥(لوقـــــــا 
 .أي أبانا الذي هو اهللا "،السموات

ي هي الباب الذي دخـل منـه أ ،أل�ا ولدت كلمة اهللا ؛العذراء هي باب السماء 
له  ين املواطن املسيحإولذلك يقول رسول الرب  ،االبن التاريخ واحلياة االنسانية بتجسده

 ourن إألن الرسول بولس يقول  ؛موجعة ،وهنا كبوة ترمجة فان ديك ،مواطنة يف السماء
commonwealth ) ولـيس "سـريتنا يف السـماء" حسـب ،يف السماء )مواطتنا -رعويتنا 
 هذه ال مجة العرجانة.

 ) حتــــت رأسٍ ١٠: ١حنــــن يف الســــماء بســــبب وحــــدة الســــماء واألرض (أفســــس  
، بـــل يف )٥: ١ألن رجـــاء حياتنـــا هـــو يف الســـموات (كولوســـي  ؛)١٠: ١واحـــد (أفســـس 

 :جرأة احملبة اإلهلية املعلنة يف يسوع رب احملبة يقول رسول املسيح

 "أقامنا معه 

 أجلسنا معه يف السماويات 

 ).٦: ٢يف املسيح يسوع" (أفسس  

وهـــي حســـب  ،أل�ـــا ولـــدت اهللا الكلمـــة "بـــاب الســـماء"فكيـــف صـــارت العـــذراء  



َهـــَذا اْلبَـــاُب َيُكـــوُن ُمْغَلقـــاً, َال " :) عـــن والدة رب اجلنـــود٢ - ١: ٤٤النبـــوة يف (حزقيـــال 
هكذا انفـتح  ،"َألنَّ الرَّبَّ ِإَلَه ِإْسرَائِيَل َدَخَل ِمْنُه فـََيُكوُن ُمْغَلقاً  يـُْفَتُح َوَال َيْدُخُل ِمْنُه ِإْنَساٌن,

 باب األلوهة بالتجسد.

العـذراء لالعتـداء علـى إىل  مـن املسـيح "بـاب"فهل نقلت الصالة استعمال كلمة  
ن الـــرب نفســـه أو  ،ســتعمل بشـــكل جمـــازين الكلمـــة تُ أن ال يتـــذكر هـــؤالء أاملســيح؟ عيـــب 

ــــه يقــــول أرغــــم  ــــه إن ــــاب"ن ــــاب الكــــالم أ إالَّ  "،بــــاب اخلــــرافإنــــه "و  "،هــــو الب بــــاب  -ن ب
 .هو ما يطلبه رسول املسيح كما سبق وصكرنا ،الشهادة

 "افتحي لنا باب الرمحة".*  

ونــرى جتســد  ،لكــي نــدخل مــن بــاب هــذا الســر ؛اشــركينا يف ســر جتســد االبــن*  
ح لكـــي نســـتنري بنـــور الـــرب يســـوع ألنـــه "البـــاب الفعـــال" حســـب عبـــارة رســـول املســـي ؛اهللا

 املتجسد.

) لكــي ٢٠: ٣ليفــتح لنــا الــرب بــاب املعرفــة، بــاب املشــارق، بــاب القلــب (رؤ *  
 ندخل سر جتسد الرب.

ري الكامـل الـذي جـاء بـه غيـلكي نفهم الت ؛صالةال* افتحي لنا باب رمحة يسوع ب 
 جتسد الرب.

 ،)٢٨: ١٩تجديــد (لوقـــا لكـــي نتبــع الــرب يف زمـــان ال ؛افتحــي لنــا بـــاب الرمحــة* 
 ن رمحة وصالح الثالوث هي سبب إرسال االبن وانسكاب الروح القدس.أونفهم 

وتشفعي يف مصر وكنيسة  ،حضان الكنيسةأإىل  يا والدة اإلله ردي كل مظلوم * 
 .عطت لك ولالبن الوحيد املأوى من اضطهاد هريودوسأمصر اليت 

ألنـه شـعب الـرب املـدعو ألن يـدخل مـن بـاب الرمحـة، بـاب  ؛مبارا شـعب مصـر 
 السماء باب املتجسد يسوع املسيح.


