
ثم يصعد الكاهن إلى الهيكل ويقدم له الشماس المجمرة فيبضع خمس أياد بخور وهو 
 يرشم درج البخور وبعد ذلك يتلو اوشية بخور عشية سرًا. 

"أيها المسيح إلهنا العظيم المخوف االبنن الوييند وكلمنة أل اطي  يني مسنكوي هنو إسنمك 
 القدوس وفي كل مكان يقدم بخور إلسمك القدوس صعيدة  اهرة " 

 
 

 يقول الشماس 

 صنننننننننننننننننننننننننننننننننلوا مننننننننننننننننننننننننننننننننننه أجنننننننننننننننننننننننننننننننننل 
 ذبييتنا والذين قدموها 

 إبنننننننننننننروس إيننننننننننننن  إكساسنننننننننننننتى إيبنننننننننننننرتيس 
 ثيسياس إيمون إبروس فيرون  ون. 

 يقول الكاهن: 
" نسألك يا سيدنا إقل إليك  لباتنا ولتستقيم أمامك صالتنا مثل بخور رفع أيدينا ذبيية 
مسائية طنك أنت هو ذبيية المساء اليقيقية الذي أصعدت ذاتك من أجل خ ايانا على 
الصليي المركم كإرادة أبيك هذا الذي أنت مبارك معه ومع اروح القدس المييي المساوي 

لى دهر الدهور آمين" لك اآل  ن وكل أوان وا 
 وهناك أوشية أخري تقال لالبن سرًا في بخور عشية 

)أيها المسيح إلهنا رجاء خالصنا الذي خياتنا مخفية فيك من قبل قيامتك المقدسة من 
اطموات نشكرك يا سيدنا مقدمين لك أيضًا اآلن صلواتنا المسائية إذ بلغنا غروي الشمس 

ليس أيد نقيًا من خ ية أمامك ن لي إليك يا ميي البشر ان تستنشق ونين عالمون أن 
 لباتنا التي نقدمها لك مع البخور مثل ذبيية نوح وسامينا لكل خ ية أو كل توان 
صنعناها بإرادتنا او بغير إرادتنا وأسترنا من سهام إبليس وأواجع الجسد ولنستيق أن 

بيك الصالح والروح القدس المييي نكمل صلوات اليل بياسة متيقظة مجدًا لك وإل
لى دهر الدهور آمين"          المساوي لك اآلن وكل أوان وا 

 وفي صالة بخور باكر يقول الكاهن هذه اطوشية بدل السابقة: 
براهيم وبخور هارون وزكريا(   )يا أل الذي قبال إليه قرابين هابيل الصديق وذبيية نوح وا 



 يقول الشماس
حتنلل نصللا من لللنذبلل ن   

 وملذيلنقد  ه ن

إ روسنإيفنإكست سىنإيبرت سن

ث س  سنإيم ننإ روسنف لرونن

 ط ن.ن

 ثم يكمل الكاهن

)إقبل إليك هذا البخور من أيدينا نين الخ اة رائية بخور غفرانا لخ ايننا منع بقينة شنعبك 
طنننك مبننارك ومملننوء مجنندال إسننمك القنندوس أيهننا اآلي واإلبننن والننروح القنندس اآلن وكننل 

لى دهر الدهور آمين"   اوان وا 

ثنم  ثمن يبخنر الكناهن ينول المنذبح وي نوف ثنالت دورات ويقنول اطواشني النثالت الصنغار
 ينزل أمام باي الهيكل ويع ي ثالت أياد بخور شرقًا وفي كل مرة يخضع برأسه يقول 

 )اليد اطولي( نسجد لك أيها المسيح أبيك الصالح والروح القدس طنك أتيت وخلصتنا 

 )وفي اليد الثانية( وأنا مثل كثرة ريمتك أدخل بيتك وأسجد نيو هيكلك المقدس 

 لمالئكة أرتل لك وأسجد نيو هيكلك المقدس )وفي اليد الثالثة( أمام ا

ثننم يبخننر لجهننة بيننري طجننل السننيدة العننذراء قننائاًل " نع يننك السننالم مننع جبرائيننل المننالك 
 قائلين : السالم لك يا ممتلئة نعمة الري معك " 

ثم يبخر إلى جهة الغنري ويقنول "السنالم ليويننا بنن زكرينا وسنادتي اآلبناء الرسنل وسنفو  
 القديسين " الشهداء وجميع 

 ثم يبخر إلى جهة قللي ويقول" السالم ليوينا بن زكريا السالم للكاهن ابن الكاهن"   

ثننم يبخننر إلننى جهننة الشننر  ويقننول" فلنسننجد لمخلصنننا مينني البشننر الصننالح طنننه تننراءف 
 علينا أتي وخلصنا" 

 )وفي أثناء ذلك يقول الشعي أرباع الناقوس( 

يقول الكاهن أوشية الراقدين و لكن في يوم السبت  وفي )صالة عشية ( على مدار السنة
 خاصة تقال في صالة باكر بدل أوشيتي المرضي والمسافرين

 


