
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sixth Sunday after Pentecost –  Virgin-Martyr Febronia   
    تذكار الشهيدة البارة فبرونية    –بعد العنصرة  السادس األحد

Matins – Eothina VI: Luke 24: 36 - 53  

KATAVASIAS OF THE AKATHIST CANNON -TONE FOUR     

حاً، وأُبدي َقْوالً فائِضاً نَْحَو األم ِ الَمِلَكِة، وأْظَهُر ُمعي ِداً ِلْلَمْوِسِم باْبتِهاجٍ، أفتَُح فَمي فيمتلُئ رو

  وأتََرنَُّم بِعَجائِبِها َمْسروراً.

THE SIXTH EOTHINON DOXASTICON IN TONE 6 

 .الَمْجُد لآلِب واإلبِن والروحِ القُُدس

أيُّها الَمسيُح، بِما أنََّك َسالُم هللاِ الَحقيقيُّ ِلْلناس، َمنَْحَت تاَلميذََك َسالَمَك ِمْن بَْعِد قِياَمتَِك، 

ا أَرْيتَُهْم وأْظَهْرتَُهمْ  ا َظن وا أنَُّهْم يََرْوَن روحاً. إالَّ أنََّك أََزْلَت اْنِزعاَج نُفوِسِهْم لَمَّ  َفِزعيَن، لَمَّ

ا تَناَوْلَت َمعَُهْم َطعاماً، وذَكَّْرتَُهْم بَِوْعِظَك،  يََدْيَك وِرْجلَْيك. وَمَع ذَلَك لَبِثوا ُمْرتابين. لَِكْن لَمَّ

، وباَرْكتَُهْم، واْرتَقَْيَت صاِعداً إلى فَتَْحَت أْذهانَُهْم  ِلَيْفَهموا الُكتُب. َوَوَعْدتَُهْم بالَمْوِعِد األبَِوي 

  السَّماء. ِلذِلَك َمعَُهْم نَْسُجُد لََك، يا َربُّ الَمْجُد لَك.

RESURRECTION TROPARION – TONE 5 

Let us believers praise and worship the Word, co-eternal with the 

Father and the Spirit, born of the Virgin for our salvation.  For He 

took pleasure, in ascending the cross in the flesh to suffer death, and 

to raise the dead, by His glorious Resurrection. 

ـــن الخامس(طروبارية القيامة )باللح   

لنسبح نحن المؤمنين ونسجد للكلمة.  المساوي لآلب والروح في األزلية وعدم اإلبتداء.  

المولود من العذراء  لخالصنا. ألنه سر وارتضى بالجسد أن يعلو على الصليب ويحتمل 

 .الموت.  وينهض الموتى بقيامته المجيدة

 

 طروبارية مولد السابق يوحنا المعمدان

 باللحن الرابع  

مك ا النبي السابق لحضور المسيح، اننا ال نستطيع نحن المكرمين إياك بشوٍق أن نمدحك بحسب الواجب ألنه بمولدك الشريف الموقر انحل عقر اهيا

 ورباط لسان ابيك، وُكِرَز في العالم بتجسد الكلمة، ابن هللا.

 رة فبرونية )باللحن الرابع(طروبارية الشهيدة البا

جلك نعجتك فبرونية يا يسوع تصرخ نحوك بصوت عظيم قائلة. يا ختني اني اشتاق اليك واجاهد طالبة اياك. واصلب وادفن معك بمعموديتك واتألم ال

  انك رحيم خلص نفوسنا.حتى املك معك. واموت عنك لكي احيا بك. لكن كذبيحة بال عيب تقبل التي بشوق قد ذبحت لك. فبشفاعاتها بما 

 طروبارية البشارة ) باللحن الرابع (

اإلله صارخين اليوم رأس خالصنا وإعالن السر الذي منذ الدهور، ألن ابن هللا يصير ابن البتول/ وجبرائيل بالنعمة يبشر، فلنهتفن نحن معه نحو والدة 

 السالم عليك يا ممتلئة نعمة الرب معك

 قنداق لوالدة اإلله )باللحن السادس(

معونة بما أنك يا شفيعة المسيحيين الغير المخذولة.  الوسيطة لدى الخالق الغير المردودة. آل تعرضي عن أصوات طلباتنا نحن الخطأة.  بل تداركينا بال

له المتشفعة دائما في مكرميكصالحة.  نحن الهاتفين اليك بإيمان.  بادري الى الشفاعة، واسرعي في الطلبة يا والدة اال  
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SCRIPTURE READINGS 
 

For the Sixth Sunday after Pentecost  

THE EPISTLE 
   

Thou, O Lord, will preserve us: and keep us from this 

generation. Save me, O Lord; for the godly man ceaseth. 

 

Section from the Epistle of St. Pau l to the 

Romans (12:6-14) 

 

BRETHREN, having gifts that differ according to the 

grace given to us, let us use them: if prophecy, in 

proportion to our faith; if service, in our serving; he who 

teaches, in his teaching; he who exhorts, in his 

exhortation; he who contributes, in liberality; he who 

gives aid, with zeal; he who does acts of mercy, with 

cheerfulness. Let love be genuine; hate what is evil, hold 

fast to what is good; love one another with brotherly 

affection; outdo one another in showing honor. Never flag 

in zeal, be aglow with the Spirit, serve the Lord. Rejoice 

in your hope, be patient in tribulation, be constant in 

prayer. Contribute to the needs of the saints, practice 

hospitality. Bless those who persecute you; bless and do 

not curse them. 

 

  أنت يا رب تحفظنا وتسترنا من هذا الجيل

 خلصني يا رب فان البار قد فني

 

-6: 12فصل من رسالة القديس بولس الرسول الى اهل رومية 

14 

ةٌ يُّا إِْخَوة، إِْذ لَنَا َمَواِهُب ُمْختَِلفَةٌ بَِحَسِب الن ِْعَمِة اْلُمْعَطاِة لَنَا:  أَنُبُوَّ

فَبِالن ِْسبَِة إِلَى اإِليَماِن أَْم ِخْدَمةٌ فَِفي اْلِخْدَمِة أَِم اْلُمعَل ُِم فَِفي التَّْعِليِم 

اِحُم  أَِم اْلَواِعُظ فَِفي اْلَوْعِظ اْلُمْعِطي فَبَِسَخاٍء اْلُمَدب ُِر فَبِاْجتَِهاٍد الرَّ

ٍء. ُكونُوا َكاِرِهيَن الشَّرَّ ُمْلتَِصِقيَن فَبُِسُروٍر.اَْلَمَحبَّةُ فَْلتَُكْن باِلَ ِريَا

ِميَن بَْعُضُكْم  ً بِاْلَمَحبَِّة األََخِويَِّة ُمقَد ِ يَن بَْعُضُكْم بَْعضا بِاْلَخْيِر َواد ِ

وحِ  يَن فِي الرُّ ً فِي اْلَكَراَمِة َغْيَر ُمتََكاِسِليَن فِي االْجتَِهاِد َحار ِ بَْعضا

بَّ فَِرِحينَ  ْيِق ُمواِظبِيَن  َعابِِديَن الرَّ َجاِء َصابِِريَن فِي الض ِ فِي الرَّ

يِسيَن َعاِكِفيَن َعلَى  َعلَى الصَّالَِة ُمْشتَِرِكيَن فِي اْحتِيَاَجاِت اْلِقد ِ

إَِضافَِة اْلغَُربَاِء. بَاِرُكوا َعلَى الَِّذيَن يَْضَطِهُدونَُكْم. بَاِرُكوا َوالَ 

                                                                         تَْلعَنُوا

 

ALLILUIA … ALLILUIA … ALLILUIA 

THE GOSPEL 
The Reading from the Holy Gospel according to Saint 

Matthew (9:1 – 8) 

At that time, getting into a boat Jesus crossed over and 

came to his own city. And behold, they brought to him a 

paralytic, lying on his bed; and when Jesus saw their faith 

he said to the paralytic, "Take heart, my son; your sins 

are forgiven." And behold, some of the scribes said to 

themselves, "This man is blaspheming." But Jesus, 

knowing their thoughts, said, "Why do you think evil in 

your hearts? For which is easier, to say 'Your sins are 

forgiven,' or to say 'Rise and walk?' But that you may 

know that the Son of man has authority on earth to forgive 

sins" he then said to the paralytic -- "Rise, take up your 

bed and go home." And he rose and went home. When the 

crowds saw it, they were afraid, and they glorified God, 

who had given such authority to men. 

 

 

 متىفصل شريف من بشارة القديس 

فَي ذلك الزمان َدَخَل يسوع  السَِّفينَةَ َواْجتَاَز َوَجاَء إِلَى َمِدينَتِِه. 

ا َرأَى يَُسوعُ  ً َعلَى فَِراٍش. فَلَمَّ َوإَِذا َمْفلُوٌج يُقَِدُِّمونَهُ إِلَْيِه َمْطُروحا

. َمْغفُوَرةٌ لََك َخَطايَاَك. َوإَِذا قَْوٌم إِيَمانَُهْم قَاَل ِلْلَمْفلُوجِ: ثِ  ْق يَا بُنَيَّ

ِمَن اْلَكتَبَِة قَْد قَالُوا فِي أَْنفُِسِهْم: َهَذا يَُجِدُِّف! فَعَِلَم يَُسوعُ أَْفَكاَرُهْم ، 

فَقَاَل: ِلَماَذا تُفَِكُِّروَن بِالشَِّرِّ فِي قُلُوبُِكْم؟ أَيَُّما أَْيَسُر ، أَْن يُقَاَل: 

وَرةٌ لََك َخَطايَاَك ،أَْم أَْن يُقَاَل: قُْم َواْمِش؟ َولَِكْن ِلَكْي تَْعلَُموا أَنَّ َمْغفُ 

ً َعلَى األَْرِض أَْن يَْغِفَر اْلَخَطايَا . ِحينَئٍِذ قَاَل  اِلْبِن اإِلْنَساِن ُسْلَطانا

َضى إِلَى ِلْلَمْفلُوجِ: قُِم اْحِمْل فَِراَشَك َواْذَهْب إِلَى بَْيتَِك! فَقَاَم َومَ 

َ الَِّذي أَْعَطى النَّاَس  ُدوا َّللاَّ بُوا َوَمجَّ ا َرأَى اْلُجُموعُ تَعَجَّ بَْيتِِه. فَلَمَّ

 .ُسْلَطاناً ِمثَْل َهَذا

 

GLORY TO THEE O LORD … GLORY TO THEE 

 

 



 










