
 

 
 

 
 



بسم األب واالبن والروح القدس 

 االله الواحد آمني
IN THE NAME OF THE 
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يارب . يارب ارحم. يارب ارحم. يارب ارحم( كيريىليصون )

 .آمين. بارك

المجد لآلب واإلبن والروح القدس األن وكل أوان وإلى دهر 

 .الدهور آمين

لتكن . ليأت ملكتك. ليتقدس أسمك. أبانا الذي في السموات

خبزنا الذي للغد . كما في السماء كذلك على األرض. مشيئتك

وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا . أعطنا اليوم

بالمسيح يسوع . لكن نجنا من الشرير. وال تدخلنا في تجربة

 .رُبنا ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبِد آمين



 ومخلصنا وإلهنا ربنا أبا هللا الرحوم الخيرات صانع فلنشكر

 وأشفق إليه، وقبلنا وحفظنا، وأعاننا، سترنا ألنه .المسيح يسوع

 فلنسأله أيضاً  هو .الساعة هذه إلي بنا وأتى وعضـــــــدنا، علينا،

 .سالم بكل حياتنا أيام وكل المقدس اليوم هذا في يحفظنا أن

 أبو الكل ضابط اإلله الرب السيد أيها .إلهنا الربُ  الكل الضابط

 ومن حال، كل على نشكرك المسيح يسوع وُمخلصنا وإلهنا ربنا

 وحفظتنا، وأعنتنا، سترتنا، ألنك حال، كل وفى حال، كل أجل

 هذه إلى بنا وأتيت وعضدتنا، علينا، وأشفقت إليك وقبلتنا

 محب يا صالحك من ونطلب نسأل هذا أجل من .الساعة

 بكل حياتنا أيام وكل المقدس اليوم هذا نكمل أن امنحنا .البشر

   .تجربة   وكل .حسد كل .خوفك مع سالمِ 



 األعداء وقيام .األشرار الناس ومؤامرة .الشيطان فعل وكل

 موضعك وعن شعبك سائر وعن عنا أنزعها .والظاهرين   الخفيين

 أنت ألنك إياها، فارزقنا والنافعات الصالحات أما .هذا المقدس

 قوة وكل والعقارب الحيات ندوس أن السلطان أعطيتنا الذي

 بالنعمة الشرير، من نجنا لكن تجربة، في تدخلنا وال .العدو

 ومخلصنا وإلهنا ربنا الوحيد ألبنك اللواتي البشر ومحبة والرأفات

 والعزة واإلكرام المجد قبله من الذي هذا .المسيحُ  يسوعُ 

 لك المساوي المحيى القدس الروح مع معه بك تليق والسجود

 .آمين   .الدهور دهرِ  وإلى أوان وكل اآلن



 .إثمي تمحو رأفتك كثرة ومثل رحمتك، كعظيم هللا يا إرحمني 

 عارف آلني . تطهرني خطيتي ومن أثمي، كل من تغسلني

 والشر أخطأت، وحدك لك . حين كل في أمامي وخطيتي بإثمي،

 ألنة .حاكمت إذا وتغلب أقوالك، في تتبرر لكي صنعت، قدامك

 قد هكذا ألنك .أمي ولدتني وبالخطايا بي، حبل باإلثم هاأنذا

 .ومستوراتها حكمتك غوامض لي أوضحت إذ الحق، أحببت

 .الثلج من أكثر فأبيض تغسلني  فأطهر، وفاك بز على تنضح

 أصرف .المنسحقة عظامي فتبتهج  فرحاً، و سروراً  تسمعني

 هللا يا في أخلق نقياً  قلباً  .آثامي كل وامح خطاياي، عن وجهك

  .أحشائي في جدده مستقيماً  وروحاً 



 . مني تنزعه ال القدوس وروحك  وجهك، قدام من تطرحني ال

 اآلثمة فأعلم عضدني مدبر وبروح خالصك، بهجة  امنحني

 إله هللا يا الدماء من نجني .يرجعون إليك والمنافقون طرقك،

 فمي فيخبر شفتي، افتح رب يا .ببرك لساني فيبتهج  خالصي،

 ال ولكنك .أعطى اآلن لكنت الذبيحة، آثرت لو ألنك .بتسبيحك

 المنكســـر القلب .منسحق روح هلل فالذبيحة بالمحرقات، تسر

 صهيون، على بمسرتك رب يا أنعــم .هللا يرذله ال والمتواضـــع

 ومحرقات قرباناً  البر بذبائح تسر حينئذ .أورشليم أسوار ولتبن

 .هللويا  .العجول مذابحك على ويقربون





  :يتلو المصلى مقدمة كل ساعة

  الربانية الصالة

    الشكر صالة

       الخمسون المزمور



: 

 هلم نسجد، هلم .إلهنا المسيح نسأل هلم .نسجد هلم

 إلى نتضرع هلم نسجد، هلم .ملكنا المسيح من نطلب

 إلهنا، هللا كلمة المسيح يسوع ياربنا .مخلصنا المسيح

 ولنبدأ احفظنا قديسيك، وجميع مريم القديسة بشفاعة

 نشكرك .عبر الليل .األبد إلى كإرادتك ارحمنا .حسناً  بدءاً 

 خطية بغير اليوم هذا في تحفظنا أن ونسأل رب يا

 .وأنقذنا



(4 :1 – 5)

 للدعوة يحق كما تسلكوا أن الرب في األسير أنا أسألكم

 وطول والوداعة القلب تواضع بكل .إليها دعيتم التي

 إلى مسرعين  .المحبة في بعضاً  بعضكم محتملين األناة،

 تكونوا لكي الكامل الصلح برباط الروح وحدانية حفظ

 دعوتكم رجاء إلى دعيتم كما  واحداً، وروحاً  واحداً  جسداً 

 . واحدة معمودية  واحد، إيمان واحد، رب .الواحد



 يسوع أبنه أيضاً  هو واحد .أحد كل أبو هللا هو واحد

 في األموات من وقام ومات تجسد الذي الكلمة، المسيح

 المعزى القدس الروح هو واحد .معه وأقامنا الثالث اليوم

 يعلمنا .البرية كل يطهر اآلب، من منبثق بأقنومة، الواحد

 .واحدة وطبيعة واحد   بالهوت المقدس للثالوث نسجد أن

 .آمين    .األبد إلى ونباركه نسبحه



لُ  ْزُموُر األو   الم 
 طريق وفي .المنافقين مشورة في يسلك لم الذي للرجل طوبى

 في لكن .يجلس لم المستهزئين مجلس في و يقف، لم الخطاة

 فيكون . ليال و نهارا يلهج ناموسة في و إرادته الرب ناموس

 في ثمرها تعطي التي المياه مجاري على المغروسة كالشجرة

 كذلك ليس . فيه ينجح يصنع ما كل و ينتثر ال ورقها و .حينه

 عن الريح يه تذر الذي كالهباء لكنهم .كذلك ليس المنافقون

 الخطاة ال و الدينونة في المنافقون يقوم ال فلهذا . األرض وجه

 وأما األبرار، طريق يعرف الرب ألن . الصديقين مجمع في

 .هللويا  . فتباد المنافقين طريق



اِنى ْزُموُر الث   الم 
 األرض ملوك قام .بالباطل الشعوب وفكرت األمم، ارتجت لماذا 

 لنقطع .قائلين مسيحه وعلى الرب على معا الرؤساء وتآمر

 بهم يضحك السماوات في الساكن .نيرها عنا ولنطرح أغاللهم

 أقمته أنا .يقلقهم وبرجزه بغضبه يكلمهم حينئذ .يمقتهم الرب

 لي قال الرب .الرب بأمر ألكرز .قدسه جبل صهيون على ملكاً 

 ميراثك، األمم فأعطيك سلني .ولدتك اليوم وآنا ابني آنت

 ومثل حديد   من بقضيب لترعاهم .األرض أقطار إلى وسلطانك

 جميع يا تأدبوا افهموا الملوك أيها فاالن .تسحقهم الفخار آنية

 ألزموا .برعدة له وهللوا .بخشية الرب اعبدوا .األرض قضاة

 يتقد عندما الحق طريق عن فتضلوا الرب يغضب لئال األدب

 .ايهللو . عليه المتكلين لجميع طوبى .بسرعة غضبه



الثُ  ْزُموُر الث   الم 
 كثيرون على قاموا كثيرون .يحزنوني الذين كثر لماذا رب يا

 هو أنت رب يا أنت .بإلهه خالص له ليس لنفسي، يقولون

 صرخت الرب إلى بصوتي .رأسي ورافع مجدي ناصري،

 استيقظت ثم ونمت اضطجعت آنا .قدسه جبل من لي فاستجاب

 بي المحيطين الجموع ربوات من أخاف فال .ناصري الرب ألن

 من كل ضربت ألنك إلهي يا خلصني رب يا قم .علي القائمين

 وعلى الخالص للرب .سحقتها الخطاة أسنان .باطالً  يعاديني

 .هللويا  .بركته شعبه



ْزُموُر الراِّبعُ   الم 
 ترأف  .عنى فرجت الشدة في بري اله يا لي أستجب دعوت إذ

 قلوبكم؟ تثقل متى حتى البشر بني يا .صالتي وأسمع رب يا علي

 جعل قد الرب أن أعلموا .الكذب وتبتغون الباطل تحبون لماذا

 وال أغضبوا .إليه صرخت ما إذا لي يستجيب الرب .عجباً  قدوسه

 .مضــــاجعكم في عليه اندموا قلوبكم في تقولونه الذي .تخطئوا

 من يقولون كثيرون .الرب على وتوكلوا البــر ذبيحة اذبحــوا

 سرورا أعطيت .رب يا وجهك نور علينا أضاء قد الخيرات يرينا

 فبالسالم .وزيتهم وخمرهم حنطتهم كثرت الذين من أوفر لقلبي

 على أسكنتنى رب يا وحدك أنت ألنك وأنام، أيضا  أضطجع

 .هللويا .الرجاء



اِمسُ  ْزُموُر الخ   الم 
 يا طلبتي صوت إلى أصغ صراخي واسمع .لكلماتي رب يا أنصت

 صوتي تسمع بالغداة رب يا .أصلي إليك ألني وإلهي ملكي

 يساكنك وال اإلثم، تشاء ال إله ألنك .وتراني أمامك أقف بالغداة

 يارب .عينيك أمام الناموس مخالفو واليثبت .الشر يصنع من

 رجل بالكذب الناطقين كل وتهلك .اإلثم فاعلي جميع أبغضت

 بيتك أدخل رحمتك فبكثرة أنا أما .الرب يرذله والغاش الدماء

 أجل من ببرك أهدني رب يا .بمخافتك قدسك هيكل قدام وأسجد

 باطل .صدق أفواههم في ليس ألنه .طريقك أمامي سهل أعدائي

 يا دنهم  .غشوا قد وبألســـنتهم .مفتوح قبر حنجرتهم .قلبهم هو

  .مؤامراتهم جميع من وليســـقطوا .هللا



 وليفرح .رب يا أغضبوك قد ألنهم استأصلهم، نفاقهم وككثرة

 بك ويفتخر .فيهم وتحل يسرون األبد إلى عليك، المتكلين جميع

 كما .رب يا الصديق باركت أنت ألنك .أسمك يحبون الذين كل

 .هللويا .كللتنا المسرة بترس

ْزُموُر الّساِدسُ   الم 

 رب يا ارحمني .بسخطك تؤدبني وال بغضبك تبكتني ال رب يا 

 قد ونفسي .اضطربت قد عظامي فإن رب يا إشفني ضعيف فإني

 وأحيني نفسي،  ونج عد .متى فإلى رب يا وأنت .جداً  انزعجت

 الجحيم في وال يذكرك من الموت في ليس ألنه .رحمتك اجل من

 سريري، ليلة كل أعوم .تنهدي في تعبت .لك يعترف من

   .فراشي أبل وبدموعي



 عني أبعدوا .أعدائي سائر من هزمت .عيناي الغضب من تعكرت

 سمع الرب .بكائي صوت سمع قد الرب ألن اإلثم فاعلي جميع يا

 جميع جداً  وليضطرب فليخز .قبل لصالتي الرب .تضرعي

 .هللويا .جداً  سريعاً  بالخزى ورائهم إلى ليرتدوا أعدائي،

ْزُموُر الّثاِمنُ   الم 

 ارتفع قد ألنه .كلها األرض على أسمك أعجب ما ربنا الرب أيها 

 هيأت والرضعان األطفال أفواه من .السموات فوق جاللك عظم

 أرى ألني .ومنتقماً  عدواً  لتسكت أعدائك أجل من  .سبحاً 

 هو من .أسستها أنت والنجوم القمر  .يديك أعمال السموات

 عن قليالً  أنقصته تفتقده؟ حتى اإلنسان وابن تذكره حتى اإلنسان

 كل .أقمته يديك أعمال وعلى .توجته والكرامة بالمجد  .المالئكة

  .قدميه تحت أخضعت شيء



 وأسماك السماء وطيور .الحقل بهائم وأيضاً  جميعاً  والبقر الغنم

 في أسمك أعجب ما .ربنا الرب أيها .البحار في السالكة البحر

 .هللويا .كلها األرض

ر   ش  اِدى ع  ْزُموُر الح   الم 

 .البشر بني من األمانة قلت وقد فني قد البار فإن رب يا خلصني

 وبقلوبهم .قلوبهم في غاشة شفاه .بالباطل قريبه مع أحد كل تكلم

 الناطق واللسان .الغاشة الشفاه جميع الرب يستأصل .تكلموا

 يسود هو فمن .معنا شفاهنا .ألسنتنا نعظم قالوا الذين .بالكبرياء

 يقول .أقوم اآلن البائسين وتنهد المساكين شقاء أجل من علينا؟

 كفضة نقي، كالم الرب كالم .عالنية الخالص أصنع .الرب

 رب يا وأنت .أضعاف سبعة صفيت قد األرض في مجربة مصفاة

 حولنا المنافقون .الدهر وإلى الجيل هذا من وتحفظنا تنجينا

 .هللويا .البشر بنى رفعت عظمتك مثل يمشون



ر   ش  ْزُموُر الّثاِنى ع   الم 

 وجهك تصرف حتى االنقضاء؟ إلى تنساني؟ رب يا متى إلى

 األوجاع وهذه نفسي، في المشورات هذه أردد متى إلى عني؟

 واستجب أنظر علي؟ عدوي يرتفع متى إلى كله؟ النهار قلبي في

 يقول لئال .الموت نوم أنام لئال عيني أنر .وإلهي ربى يا إلي

 أنا إن يتهللون يحزنونني الذين .عليه قويت قد أني عدوي

 أسبح .بخالصك قلبي يبتهج .توكلت رحمتك فعلى أنا أما .زللت

 .هللويا .العالي الرب ألسم وأرتل إلى، المحسن الرب

ر   ش  ْزُموُر الّراِبّع ع   الم 

 السالك قدسك؟ جبل في يحل من .مسكنك في يسكن من رب يا

 يغش ال الذي .قلبه في بالحق والمتكلم البر، والفاعل عيب، بال

   .جيرانه على عاراً  يقبل وال سوءاً  بقريبه يصنع وال بلسانه،



  الذي .الرب يتقون الذين ويمجد .أمامه مرذول الشر فاعل

 يقبل وال .بالربا فضته يعطى وال .به يغدر وال .لقريبه يحلف

  .األبد إلى يتزعزع ال هذا يصنع الذي .األبرياء على الرشوة

 .هللويا

ر   ش  اِمُس ع  ْزُموُر الخ   الم 

 تحتاج وال .ربى أنت للرب قلت .توكلت عليك فإني يارب احفظني

 وصنع .أرضه في الذين لقديسيه عجائبه أظهر .صالحي إلى

 .آخر إله وراء أسرعوا الذين أمراضهم كثرت .مشيئاته كل فيهم

 .بشفتي أسماءهم أذكر وال الدماء، من قرابينهم في أشترك ال

 .ميراثــي إلى ترد الذي أنت .وكأسى ميراثي نصيب هو الرب

 .لي لثابت ميراثي وإن خصبة، أرض في لي وقعت التقسيم حبال

  .أفهمني الذي الـــرب أبارك



 في أمامي الرب فرأيت تقدمت .كليتاي وعظتني الليل إلى وأيضا

 قلبي فرح هذا أجل من .أتزعزع ال لكي يميني عن ألنه حين، كل

 تترك ال ألنك .الرجاء على يسكن أيضا جسدي .لساني تهلل و

 سبل عرفتني قد .فساداً  يرى قدوسك تدع وال .الجحيم في نفسي

 إلى يمينك في البهجة .وجهك أمام فرحاً  تمألني .الحياة

 .هللويا .االنقضاء

ر   ش  ْزُموُر الّثاِمُن ع   الم 

 يوم إلى يوم .يديه بعمل يخبر والفلك هللا، بمجد تحدث السموات

 ال الذين كالم، وال قول ال .علماً  يظهر ليل ألي وليل .قوالً  يبدى

 أقصى وإلى منطقهم، خرج األرض كل في .أصواتهم تسمع

   .مظلته الشمس في جعل .أقوالهم بلغت المسكونة



 الذي الجبار مثل يتهلل .خدره من الخارج العريس مثل وهي

 إلى ومنتهاها .خروجها السماء أقصى من .طريقه في يسرع

 بال الرب ناموس .حرارتها من يختفي شيء وال  .السماء أقصى

 فرائض .األطفال تعلم صادقة، الرب شهادة .النفوس يرد عيب،

 العينين تنير مضيئة، الرب وصية .القلب تفرح مستقيمة، الرب

 الرب أحكام .األبد أبد إلى دائمة زكية، الرب خشية .بعد عن

 الذهب من أفضل .مختارة قلبه مشيئة .معاً  وعادلة حق أحكام

 يحفظها، عبدك .والشهد العسل من وأحلى الثمن الكثير والحجر

 الخطايا من  بها؟ يشعر من الهفوات .عظيم ثواب حفظها وفي

  ال حتى .عبدك أحفظ المتكبرين ومن .طهرني رب يا المستترة

 .عظيمة خطية من وأتنقى عيب بال أكون فحينئذ علي يتسلطوا

  .حين كل في أمامك مرضية قلبي وفكر فمي أقوال جميع وتكون

 .هللويا .ومخلصي معيني أنت رب يا



ْزُموُر الّراِبُع وا ْلِعشْرُون    الم 

 إلى تخزني فال .توكلت عليك إلهي يا .نفسي رفعت رب يا إليك

 ال ينتظرونك الذين جميع ألن .أعدائي بي تشمت وال .األبد

 .طرقك رب يا لي أظهر .باطال اإلثم يصنعون الذين ليخز .يخزون

 .مخلصي هللا أنت ألنك .وعلمني عدلك إلى أهدني .سبلك وعلمني

 ألنها ومراحمك، رأفتك رب يـا أذكر .كله النهار انتظرت وإياك

 اذكرني كرحمتك .تذكر ال وجهلي شبابي خطــايا .األزل منذ ثابتة

 يرشد لذلك ومستقيم صالح الرب .رب يا خالصك أجل من أنت

 الو ويعلم الحكم في دعاء الو يهدى .الطريق في يخطئون الذين

 عهده لحافظي وحق رحمة الرب طرق جميع .طرقه دعاء

 .كثيرة ألنها خطيتى لي أغفر رب يا أسمك أجل من .وشهاداته

   .الرب الخائف اإلنسان هو من



 تثبت، الخيرات في نفسه .ارتضاها التي الطريق في يرشده

 .ألتقيائه الرب وأسم .لخائفيه عز الرب .األرض يرث ونسله

 ألنه .حين كل في الرب إلى تنظران عيناي .عهده يعلن ولهم

 وفقير وحيد أبن ألني .وارحمني إلى أنظر .رجلي الفخ من يخرج

 ذلي إلى أنظر .ئدي شدا من أخرجني .كثرت قد قلبي أحزان .أنا

 قد فهم أعدائي إلى أنظر .خطاياي جميع لي واغفر  .تعبي و

 عليك ألني أخزى ال .ونجني نفسي أحفظ .ظلما وأبغضوني كثروا

 ألني .بي لصقوا والمستقيمون فيهم شر ال الذين .توكلت

 .هللويا .شدائده جميع من إسرائيل أنقذ هللا يا .رب يا انتظرتك



ْزُموُر الّساِدُس وا ْلِعشْرُون    الم 

 ممن حياتي ناصر الرب .أخاف ممن وخالصي نوري الرب

 مضايقي .لحمي ليأكلوا منى األشرار اقتراب عند .أجزع

 .قلبي يخاف فلن جيش يحاربني إن .وســـقطوا عثروا وأعدائي

 الرب من سألت واحدة . أطمئن أنا هذا ففي قتال علي قام إن

 أنظر لكي .حياتي أيام كل الرب بيت في أسكن أن .ألتمس وإياها

 خيمته، في أخفاني ألنه .المقدس هيكله في وأتفرس .الرب نعيم

 اآلن .رفعني صخرة وعلى .مظلته بستر سترني شدتي يوم في

 ذبيحة مظلته في وذبحت طفت .أعدائي على رفع رأسي هوذا

 به الذي صوتي رب يا أستمع .للرب وأرتل أسبح .التهليل

 وجهك، طلبت :قلبي قال لك فإنه لي واستجب ارحمني .دعوتك

  .ألتمس رب يا ووجهك



 لي كن .عبدك عن بغضب تعرض وال عنى، وجهك تحجب ال

 قد وأمي أبي فإن .مخلصي هللا يا  ترفضني وال تخذلني ال .معيناً 

 في وأهدني طريقك رب يا علمني .فقبلني الرب وأما تركاني

 مضايقي، أيدي إلى تسلمني ال .أعدائي أجل من مستقيم سبيل

 أني أؤمن وأنا .ظلماً  على وكذبوا ذور، شهود علي قام قد ألنه

 وليتشدد تقو .الرب أنتظر .األحياء أرض في الرب خيرات أعاين

 .هللويا . الرب وانتظر قلبك

ْزُموُر الّثاِنى وا لّسُتون    الم 

 إليك يشتاق .نفسي إليك عطشت إذ .أبكر إليك إلهي هللا يا

 .ماء بال ومكان مسلوك غير وموضع مقفرة أرض في جسدي،

 رحمتك ألن .ومجدك قوتك ألرى .القدس في لك تراءيت هكذا

  .تسبحانك شفتاي الحياة، من أفضل



 كما نفسي فتشبع .يدي أرفع وبأسماك حياتي، في أباركك لذلك

 على أذكرك  كنت .أسمك نبارك االبتهاج بشفاه .ودسم شحم من

 لي صرت ألنك .لك أرتل كنت األسحار أوقات وفي .فراشي

 ويمينك بك، نفسي التصقت .أبتهج جناحيك وبظل .عونا

 أسافل في فيدخلون للهالك، نفسي طلبوا الذين أما .عضدتني

 أما .للثعالب أنصبة ويكونون السيف، يد إلى ويدفعون .األرض

 المتكلمين أفواه ألن .به يحلف من كل ويفتخر باهلل، فيفرح الملك

 .هللويا .تسد بالظلم

ْزُموُر الساِّدُس وا لّسُتون    الم 

 .ويرحمنا علينا بوجهه ولينر وليباركنا، علينا هللا ليتراءف

 لك فلتعترف .خالصك األمم كل وفي طريقك، األرض في لتعرف

  .كلها الشعوب لك فلتعترف هللا، يا الشعوب



 وتهدى باالستقامة الشعوب تدين ألنك وتبتهج، األمم  لتفرح

 لك فلتعترف هللا، يا الشعوب لك فلتعترف .األرض في األمم

 .ألهنا هللا فليباركنا .ثمرتها أعطت األرض .جميعاً  الشعوب

 .هللويا .األرض أقطار جميع فلتخشه .هللا ليباركنا

ْزُموُر الّتاِسُع وا لّسُتون    الم 

 طالبو ويخجل ليخز وأعنى أسرع رب يا .معونتي إلى التفت اللهم

 وليرجع .الشرا لي يطلبون الذين ويخجل خلف إلى وليرتد .نفسي

 بك ويفرح وليبتهج .نعماً  نعماً  لي يقولون الذين سريعاً  بالخزى

 ليتعظم خالصك محبو حين كل في وليقل يلتمسونك، الذين جميع

 معيني أنت .أعنى اللهم  .وفقير فمسكين أنا وأما .الرب

 .هللويا .تبطئ فال رب يا ومخلصي



ر   ش  ُة وا لّثاِنى ع  ْزُموُر ال مائ   الم 

 اآلن من مباركاً  الرب أسم سبحوا الفتيان، أيها الرب سبحوا

 .الرب أسم باركوا مغاربها إلى الشمس مشارق من .األبد وإلى

 ألهنا الرب مثل من .مجده السموات فوق األمم، كل عال الرب

 السـماء في المتواضعين إلى الناظـر .األعـــالي في الساكن

 من البائس الرافع التراب من المسكين المقيم .األرض وعلى

 ساكنة العاقر يجعل الذي .شعبه رؤساء مع يجلسه لكي .المزبلة

 .هللويا  .فرحة أوالد أم بيت، في

ُة وا لّثاِنى وا ألْربُعون   ْزُموُر ال مائ   الم 

 لي أستجب .بحقك طلبتي إلى أنصت .صالتي اسمع رب يا

 قدامك يتزكى لن فإنه .عبدك مع المحاكمة في تدخل وال .بعدلك

   .حياتي األرض في وأذل .نفسي اضطهد قد العدو ألن .حي كل



 في أضجرت .الدهر منذ الموتى مثل الظلمات في أجلسني

 كل في ولهجت  األولى األيام تذكرت .قلبي في أضطرب .روحي

 صارت .يدي إليك بسطت .أتأمل كنت يديك صنائع وفى .أعمالك

 فنيت فقد عاجال رب يا لي أستجب .ماء بال أرض مثل لك نفسي

 فال .الجب في الهابطين فأشابه عني وجهك تحجب ال روحي،

 رب يا عرفني .توكلت عليك فإني رحمتك، الغداة في  سمع

 من أنقذني .نفسي رفعت إليك ألني فيها أسلك التي الطريق

 مشـــــيئتك أصنع أن علمني .إليك لجأت فأنى .رب يا أعدائي

 من .االستقامة إلى فليهدني القــدوس روحــــك .إلهي أنت ألنك

 .نفسي الشدة من تخرج بحقك تحييني، رب يا أسمك أجل

 أنا ألني نفسي مضايقي جميع وتهلك أعدائي، تستأصل وبرحمتك

 .هللويا .أنا عبدك هو



 اإلنجيل المقدس
 اإلنجيلي البشير ( متىمار)صل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا 

 .آمين. بركاته على جميعنا
(1 :1 – 17) 

 هذا .هللا الكلمة وكان هللا، عند كان والكلمة الكلمة كان البدء في

 شيء يكن لم وبغيره كان، به شيء كل .هللا عند البدء في كان

 والنور .الناس نور كانت والحياة الحياة، كانت فيه .كان مما

 هللا من مرسل إنسان كان .تدركه لم والظلمة الظلمة، في أضاء

 الكل يؤمن لكي للنور ليشهد للشهادة جاء هذا .يوحنا أسمه

 الحقيقي النور كان .للنور ليشهد بل النور هو يكن لم .بواسطته

 العالم وكون العالم، في كان .العالم إلى آتيا إنسان كل ينير الذي

  .تقبله لم وخاصته جاء، خاصته إلى .العالم يعرفه ولم به،



 الذين هللا  أبناء يصيروا أن سلطانا فأعطاهم قبلوه الذين وأما

 رجل، مشيئة من وال دم، من ليس ولدوا الذين .باسمه يؤمنون

 مجده ورأينا بيننا وحل جسداً  صار والكلمة .ولـــدوا  هللا من لكن

 له شهد يوحنا .وحقا نعمة  مملوءاً  ألبيه وحيد أبن مجد مثل

 صار بعدي يأتي الذي إن عنه قلت الذي هو هذا قائالً  وصرخ

 .نعمة عن عوضاً  ونعمة امتالئه، من أخذنا جميعا ونحن .قبلي

 المسيح فبيسوع والحق النعمة أما .أعطي بموسى الناموس ألن

 .دائماً  هلل والمجد .صارا



ِذهِ  ُتق الُ  ُثمّ  عُ  ه   اْلقِط 

 أتيت العالم، إلى آت إنسان   لكل يضئ الذي الحقيقي النور أيها

 خلصت .بمجيئك تهللت الخليقة وكلُ  للبشر، بمحبتك العالم إلى

 الموت طلقات من حواء أمنا وعتقت الغواية من آدم أبانا

 {ذوكصابترى} :قائلين ونباركك فلنسبحك النبوة، روح وأعطيتنا

 الحقيقي، النور إلهنا المسيح أيها الصباح وقت إلينا دخل عندما

 تغطينا وال .النورانية واألفكار المضيئة الحواس فينا فلتشرق

 عيناي سبقت " قائلين داود مع عقلياً  نسبحك لكي ، اآلالم ظلمة

 كعظيم أصواتنا أسمع ." أقوالك جميع في ألتلو السحر وقت

 { نين كى } .بتحننك الرب أيها ونجنا ، رحمتك



 مغاربها، إلى الشمس مشارق من الكرمة النور أم هي أنت

 هي أنت ألنك الثانية، السماء اإلله والدة يا تمجيدات لك يقدمون

 اآلب ألن عذراء، الباقية واألم المتغيرة غير النيرة الزهرة

 فاسأليه .منك وتجسد تنازل واالبن ظللك القدس والروح أختارك

 .التجارب من ينجيه وأن خلقه، الذي للعالم الخالص يعطى أن

 .آمين األبد وإلى أوان وكل اآلن ونباركه جديدا   تسبيحاً  ولنسبحه

 وعلى األعالي في هلل لك المجد :قائلين المالئكة مع فلنسبح

 .نخدمك .نباركك .نسبحك .المسرة الناس وفى السالم األرض

 عظيم أجل من نشكرك .بمجدك ننطق .لك ونعترف .لك نسجد

   الكل، ضابط اآلب هللا السموات على المالك الرب أيها مجدك،

ةِ  الِئك  ُة اْلم  ْسب ح   ت 



 أيها .القدس والروح المسيح، يسوع الوحيد الواحد االبن والرب

 يتحامل .ارحمنا العالم خطية رافع اآلب ابن هللا حمل اإلله الرب

 أبيه يمين عن الجـــــالس أيها .إليك طلباتنا اقبل العالم خطية

 يسوع ياربى العالي وحدك أنت القدوس وحدك أنت .ارحمنا

 يوم، كل أباركك .آمين اآلب هلل مجداً  .القدس والروح المسيح

 الليل منذ .آمين األبد أبد وإلى األبد إلى القدوس أسمك وأسبح

 .األرض على نور هي أوامرك ألن ألهى، يا إليك تبكر روحي

 تسمع رب يا باكراً  .معيناً  لي صرت ألنك طرقك في أتلو كنت

 .وتراني أمامك أقف بالغداة صوتي،



ات   ْقِديس   الّثالُث ت 

 ولد الذي يموت، ال الذي الحي قدوس القوى، قدوس هللا، قدوس

 .ارحمنا العذراء من

 الذي يموت، ال الذي الحي قدوس القوى، قدوس هللا، قدوس

  .ارحمنا عنا صلب

 قام الذي يموت، ال الذي الحي قدوس القوى، قدوس هللا، قدوس

 .ارحمنا السموات إلى وصعد األموات من

 دهر وإلى أوان وكل اآلن القدس، والروح واالبن لألب المجد

 .آمين الدهور

 أيها .ارحمنا القدوس الثالوث أيها .ارحمنا القدوس الثالوث أيها

 اغفر رب يا .خطايانا لنا اغفر رب يا .ارحمنا القدوس الثالوث

  .شعبك مرضى افتقد رب يا .زالتنا لنا اغفر رب يا  .آثامنا لنا



 رقدوا، الذين وأخواتنا آباؤنا .القــدوس أسمك أجل من أشفهم

 طلباتنا وأقبل أعنا رب يا خطية بال هو يامن .نفوسهم نيح يارب

 يا .ارحم رب يا .المثلث والتقديس والعزة المجد لك ألن .إليك

 .آمين .بارك رب يا .ارحم رب

 .... السموات في الذي أبانا :بشكر نقول أن مستحقين إجعلنا

  :المصلى يقول ثم

 حين كل العذراء مجداً  الممتلئة القديسة أيتها نسألك .لك السالم

 ليغفر الحبيب أبنك إلى صلواتنا اصعدي المسيح أم اإلله والدة

 إلهنا المسيح الحقيقي النور لنا ولدت للتي السالم .خطايانا لنا

 نفوسنا مع رحمة ليصنع عنا الرب اسألي القديسة، العذراء

  .خطايانا لنا ويغفر



 لجنس األمينة الشفيعة القديسة اإلله والدة مريم العذراء أيتها

 علينا ينعم لكي ولدتيه الذي المسيح أمام فينا اشفعي .البشرية

 السالم .الحقيقية الملكة العذراء أيتها لك السالم .خطايانا بغفران

 الشفيعة أيتها اذكرينا نسألك .عمانوئيل لنا ولدت ، جنسنا لفخر

 .خطايانا لنا ليغفر المسيح يسوع ربنا أمام المؤتمنة

انِ   ِبْدُء ق اُنوُن اإلِيم 

 والدة القديسة العذراء أيتها ونمجدك الحقيقي النور أم يا نعظمك

 لك المجد .نفوسنا وخلص أتى العالم، مخلص لنا ولدت ألنك اإلله

 تهليل الشهداء، إكليل الرسل، فخر المسيح، وملكنا سيدنا يا

 بالثالوث نبشر الخطايا، غفران الكنائس، ثبات الصديقين،

 رب يا .ارحم رب يا .ونمجده له نسجد واحد، الهوت المقدس،

 .آمين .بارك رب يا .ارحم



اِن الُمق ّدُس األرُثوُذْكِسىّ   ق اُنوُن اإلِيم 

 السماء خالق الكل، ضابط اآلب، هللا واحد، بإله نؤمن بالحقيقة

 المسيح، يسوع واحد برب نؤمن .يرى ال وما يرى ما واألرض،

 نور، من نور الدهور، كل قبل اآلب من المولود الوحيد، هللا أبن

 في لألب مساوي مخلوق، غير مولود حق، إله من حق إله

 البشر، نحن أجلنا من الذي هذا .شئ كل كان به الذي الجوهر،

 .القدس الروح من وتجســد الســماء من نزل خالصنا، أجل ومن

 بيالطس عهد على عنا وصلب تأنس، العذراء مريم ومن

 في كما الثالث اليوم في األموات بين من وقام وقبر تألم .البنطى

 يأتي وأيضاً  أبيه، يمين عن وجلس السموات، إلى وصعد الكتب،

 نعم .انقضاء لملكه ليس الذي واألموات، األحياء ليدين مجده في

   .اآلب من المنبثق ألمحي الرب القدس، بالروح نؤمن



 وبكنيسة .األنبياء في الناطق واالبن اآلب مع ونمجده له نسجد

 لمغفرة واحدة بمعمودية ونعترف .رسولية جامعة مقدسة واحدة

 .آمين .األتي الدهر وحياة األموات قيامة وننتظر .الخطايا

 :المصلى يقول ثم

 (يا رب ارحم) كيريى ليصون  

ّرة   41  م 

قُولُ  ُثمّ   :ي 

 مملؤتان واألرض السماء .الصباؤوت رب قدوس قدوس قدوس

 الثالوث أيها .الكل ضابط اآلب هللا يا ارحمنا .وكرامتك مجدك من

 لنا ليس ألنه معنا، كن القوات إله الرب أيها .ارحمنا القدوس

   .سواك وضيقاتنا شدائدنا في معين



 بإرادتنا صنعناها التي سيئاتنا، عن هللا يا لنا واصفح واغفر حل

 فعلناها والتي بمعرفة فعلناها التي إرادتنا، بغير صنعناها والتي

 أسمك أجل من لنا اغفرها رب يا والظاهرة، الخفية معرفة، بغير

  .كخطايانا وال رب يا كرحمتك .علينا دعي الذي القدوس

  

 السموات في الذي أبانا :بالشكر نقول أن مستحقين واجعلنا

 ............... أسمك ليتقدس



 الّتْحلِيلُ 
 الذي األبد إلى والدائم الدهور قبل الكائن القوات إله الرب أيها

 نشــكرك البشــــر، لكل راحة والليل النهار، لضياء الشمس خلق

 مبدأ إلى بنا وأتيت بسالم الليل هذا أجزتنا ألنك الدهور ملك يا

 نور لنا ليشرق الدهور، ملك ملكنا يا نسألك هذا أجل من .النهار

 أن سيدنا يا واجعلنا .اإللهي علمك نور علينا وليضئ وجهك،

 وطهارة ببر اليوم هذا نجوز لكي النهار، وبنى النور بنى نكون

 والرأفة بالنعمة .عثرة بال حياتنا أيام بقية لنكمل حسن، وتدبير

 وموهبة المسيح، يسوع الوحيد ألبنك اللواتي البشر ومحبة

 .آمين .األبد وإلى أوان وكل اآلن .القدوس روحك



رّ  ْحلِيلّ آخ   ت 
 األبرار على شمسه الُمشرقُ  فينطلق، للنور الباعث أيها

 أنر المسكونة، على يضئ الذي النور صنع الذي واألشرار،

 اليوم هذا في لنا هب .الكل سيد يا وأفهامنا وقلوبنا عقولنا

 كل ومن ، ردئ شئ كل من واحرسنا .فيه نرضيك أن الحاضر

 أنت الذي هذا .ربنا يسوع بالمسيح مضادة قوة كل ومن خطية،

 وكل اآلن لك المساوي المحيى القدس الروح مع معه مبارك

 .آمين .الدهور دهر وإلى أوان

ة   اع  ُة ُتق الُ آِخر  ُكلُ س   ُطْلب 
 في ساعة، وكل وقت كل في من يا .ارحمنا ثم هللا يا ارحمنا

 إلهنا المسيح .وممجد له مسجود األرض، وعلى السماء

 يحب الذي التحنن الجزيل الرحمة، الكثير الروح الطويل الصالح،



 موت يشاء ال الذي .أنا أولهم الذين الخطاة ويرحم الصديقين

 ألجل الخالص إلى الكل الداعي .ويحيا يرجع ما مثل الخاطئ

 وكل الساعة هذه في منا أقبل رب يا .المنتظرة بالخيرات الموعد

 قدس .بوصاياك العمل إلى وأرشدنا حياتنا، سهل .طلباتنا ساعة

 أمراضنا إشف .نياتنا نق .أفكارنا قوم .أجسامنا طهر .أرواحنا

 أحطنا .قلب ووجع رديء حزن كل من ونجنا .خطايانا وأغفر

 ومرشدين، محفوظين بمعسكرهم نكون لكي القديسين، بمالئكتك

 المحسوس غير مجدك معرفة وإلى األيمان اتحاد إلى لنصل

 .آمين .األبد إلى مبارك فأنك المحدود، وغير



  :يتلو المصلى مقدمة كل ساعة

  الربانية الصالة

    الشكر صالة

       الخمسون المزمور



صالة الساعة الثالثة من النهار المبارك ، أقدمها للمسيح 

 .ملكى وإلهى ، وأرجوهُ أن يغفر لى خطاياى

ر   ش  ْزُموُر الّتاِسّع ع   الم 

 يرسل .يعقوب إله اسم ينصرك شدتك، يوم فى الرب لك يستجيب

 ذبائحك جميع يذكر .يعضدك صهيون ومن قدسه من عوناً  لك

 كل ويتمم قلبك حســـب الــرب يعطيك .محرقاتك ويستسمن

 يكمل .نغلب الهنا وبإسم بخالصك، يارب لك نعترف .مشـــورتك

 واستجاب مسيحه خلص قد الرب أن علمت اآلن .سؤلك كل الرب

 بمركبات، هؤالء .يمينه خالص بجبروت قدسه سماء من له

 و عثروا هم .نغلب الهنا الرب بإسم ونحن بخيل، وهؤالء

 لنا واستجب ملكك خلص رب يا .وانتصبنا قمنا ونحن سقطوا،

 .هللويا .ندعوك يوم



اْلِعْشُرون   ْزُموُر الّثاِنى و   الم 

 إلى .يسكننى خضر مراع في .شيء يعوزني فال يرعاني الرب

 أجل من البر سبل إلى يهديني .نفسي يرد .يوردني الراحة مياه

 أنت ألنك شراً، أخاف فال الموت ظالل وسط فى سلكت إن .إسمه

 تجاه مائدة قدامي هيأت .يعزيانني هما وعكازك عصاك .معي

 ورحمتك .بقوة روتنى وكأسك رأسي، بالزيت مسحت .مضايقي

 مدى إلى الرب بيت في ومسكنى حياتي، أيام جميع تدركنى

 .هللويا  .األيام

اْلِعْشُرون   ْزُموُر الّثالُِث و   الم 

 ألنه .فيها الســـاكنين وجميع المسكونة وملؤها، االرض للرب

 إلى عدـــــيص من .هيأها االنهار وعلى أسســها، البحـــار على



 والنقي اليدين الطاهر قدسه؟ موضع في يقوم أومن الرب جبل

 ينال هذا .بالغش يحلف ولم الباطل إلى نفسه يحمل لم الذي القلب

 الذين هوجيل هذا .مخلصه هللا من ورحمة الرب، من بركة

 الرؤساء أيها إرفعوا .يعقوب إله وجه ويبتغون الرب يطلبون

 من .المجد ملك فيدخل الدهرية األبواب أيتها وارتفعى أبوابكم،

 في القوى الرب القدير، العزيز الرب المجد؟ ملك هذا هو

 األبواب أيتها وأرتفعى أبوابكم، الرؤساء أيها إرفعوا .الحروب

 القوات، رب  المجد؟ ملك هذا هو من .المجد ملك فيدخل الدهرية

 .هللويا .المجد ملك هو هذا



اْلِعْشُرون   اِمُس و  ْزُموُر اْلخ   الم 

 فال توكلت الرب وعلى سلكت، بدعتى فإني رب يا لي أحكم

 رحمتك ألن وكليتي قلبى نقى .وجربنى رب يا إختبرنى .أضعف

 شرير، مجلس فى أجلس لم .بحقك أرتضيت وقد عيني، أمام

 ومع األشرار، محفل أبغضت .أدخل لم الناموس مخالفى ومع

 بمذبحــك وأطوف بالنقاوة، يدي أغسل .أجلس لم المنافقين

، صـوت ألســمع .يارب  رب يا .عجائبك بجميع  وأنطق تسـبيحك 

 مع تهلك فال .مجدك مسكن وموضع بيتك، جمال أحببت

 أيديهم في الذين .حياتي الدماء رجال مع وال نفسي، المنافقين

 أنقذنى .سلكت فبدعتى أنا أما .رشوة أمتألت ويمينهم اإلثم،

 الجماعات في .مستقيم طريق فى وقفت رجلي ألن وأرحمنى

 .هللويا .يارب أباركك



اْلِعْشُرون   ْزُموُر الّثاِمُن و   الم 

 للرب قدموا .الكباش أبناء للرب قدموا  .هللا أبناء يا للرب قدموا

 دار في للرب أسجدوا .إلسمه مجداً  للرب أسجدوا .كرامة و مجداً 

 على الرب .أرعد المجد إله .المياه على الرب صوت .قدسة

 .عظيم بجالل الرب صوت .بقوة الرب صوت .الكثيرة المياه

 عجل مثل فتقز لبنان أرز يكسر الرب .األرز يحطم الرب صوت

 .النار لهيب يقطع الرب صوت .الوحشي البقر ابن مثل وسربون

 الرب صوت .قادش برية يزلزل الرب  .القفر يزلزل الرب صوت

 ينطق واحد كل المقدس هيكله وفي .الغابات ويجرد األيائل يولد

 .األبد إلى ملكا يجلس الرب .الطوفان فى يسكن الرب .بالمجد

 .هللويا .بالسالم شعبه يبارك الرب .قوة شعبه يعطي الرب



اْلِعْشُرون   ْزُموُر الّتاِسع  و   الم 

 أيها .أعدائي بي ُتشمت ولم .أحتضنتنى ألنك رب يا أعظمك

 الجحيم من أصعدت يارب .فشفيتني إليك صرخت إلهي الرب

 جميع يا للرب رتلوا .الجب في الهابطين من وخلصتنى .نفسي

 .لرضاه وحياة غضبه، للحظة ألن قدسه لذكر واعترفوا قديسيه،

 في قلت أنا .السرور الصباح وفي البكاء يحل العشاء فى

 بهائى أعطيت بمسرتك رب يا .الدهر إلى أتزعزع ال طمأنينتي

 وإلى أصرخ، رب يا إليك .قلقاً  فصرت عنى وجهك صرفت .قوة

 هل الجحيم، الى هبطتُ  إذا دمي من منفعة أية .أتضرع إلهى

 الرب فرحمنى، الرب سمع .بحقك يخبر أو التراب لك يعترف

 ومنطقتني مسحي مزقت فرح، إلى نوحي حولت .لىعونا صار

 إلهي الرب أيها .قلبى يحزن وال نفسى، لك ترتل لكي سروراً،

 .هللويا .لك أعترف األبد إلى



ْزُموُر الّثالُِث والّثالُثون    الم 

 بالرب .فمي في تسبحته حين كل وفى وقت، كل في الرب أبارك

 معي، الرب عظموا .ويفرحون الودعاء يسمع نفسي، تفتخر

 جميع ومن لي، فاستجاب الرب إلى طلبت .جميعاً  إسمه لنرفع

 هذا .تخزى ال ووجوهكم واستنيروا، إليه تقدموا .نجانى مخاوفي

 .خلصه ضيقاته جميع ومن الرب، فاستمعه صرخ المسكين

 ما وانظروا ذوقوا .وينجيهم خائفيه كل حول الرب مالك يعسكر

 ياجميع الرب إتقوا .عليه المتكل لإلنسان طوبى الرب أطيب

 احتاجت اإلشبال .شئ يعوزهم ال يتقونه الذين فإن قديسيه،

 أيها هلم .خير أى يعوزهم فال الرب يبتغون الذين أما وجاعت،

 الذي اإلنسان هو من .الرب مخافة فأعلمكم لي، استمعوا البنين

 عن لسانك ُصن صالحة؟ أياما يرى أن ويحب الحياة، يهوى

 الخير نعــــــواص الشر عن حد .بالغش النطق عن وشفتيك الشر



 وأذنيه الصديقين، على الرب عينى فإن .واتبعها السالمة أطلب

 من ليمحو الشر، صانعى ضد الرب وجه .طلبتهم إلى مصغيتان

 لهم، استجاب  والـــرب صــرخوا الصـــديقون .ذكـــرهم األرض

 القلب، منسحقي من الرب هو قريب .نجاهم الشدائد جميع ومن

 ومن الصديقين، أحزان هي كثيرة .بالروح التواضعين ويخلص

 منها وواحدة عظامهم، جميع الرب يحفظ .الرب ينجيهم جميعها

 .يندمون الصديق ومبغضو بشرهم، الخطاة يموت .تنكسر ال

 .هللويا .عليه المتكلين جميع يندم وال عبيده، نفوس يفدي الرب



ُعون   ْزُموُر األْرب   الم 

 .الرب ينجيه الشر يوم في المسكين، على يتعطف لمن طوبى

 يسلمه وال مغبوطاً، األرض في يجعله ويحييه، يحفظه الرب

 كل من أقمته إنك وجعه، سرير على يعينه الرب .أعدائه أليدى

 قد ألني نفسي إشف أرحمني، رب يا قلت أنا .مرضه  أوجاع

 اسمه؟ ويباد يموت متى شرا، علي تقولوا أعدائي .إليك أخطأت

 ثم شراً، لى يضمر وقلبه بالرياء، يتكلم كان ليراني دخل الذى

 أعدائى، جميع علــى تهامس .على ويتكلم خــارجاً  يخرج كان

 على، رتبوا للناموس مخالفاً  وكالماً  بالسوء على وتشاوروا

 الذى لى المسالم اإلنسان حتى يقوم؟ أن الراقد يعود أال :قالوا

 أرحمني رب يا وأنت . عقبه علي رفع خبزي أكل الذى به وثقت

 لن دوىـــــــع ألن ، هويتنى أنك علمت بهذا . فأجازيهم أقمني و



ُعون   ْزُموُر الّثاِنى األْرب   الم 

 إنسان ومن بارة، غير أمة من لمظلمتى، وانتقم يارب لي أحكم

 أقصيتني؟ لماذا .وقوتى إلهى هو أنت ألنك .نجني وغاش ظالم

 وحقك، نورك أرسل  عدوى؟ مضايقة من كئيباً  أسلك ولماذا

 .مسكنك وإلى المقدس جبلك الى ويصعداننى يهديانني فإنهما

 أعترف .شـبابى يفـــرح الذى هللا وجه تجاه هللا مذبح إلى فأدخل

 ولماذا نفسي، يا حزينة أنت لماذا .إلهي هللا يا بالقيثـارة لك

 هو وجهي خالص له، أعترف فإنى هللا على توكلى تزعجيننى؟

 .هللويا .إلهي

 إلى أمامك وثبتنى ، قبلتنى دعتى أجل فمن أنا أما . بى يسر

  . آمين األبد وإلى األزل من ، إسرائيل إله الرب مبارك . األبد

 .هللويا



ُعون   ْزُموُر الّراِبُع األْرب   الم 

 قلم لساني بأفعالى، الملك أخبر إنى .صالح بكالم قلبي فاض

 النعمة أنسكبت وقد .البشر بني من جماال أبرع إنك .ماهر كاتب

 فخذك على سيفك تقلد.الدهر الى هللا باركك فلذلك شفتيك، على

 الحق أجل من واملك وانجح إستله .وجمالك بجاللك القوى أيها

 قلب في مسنونة نبلك .يمينك بالعجب وتهديك والعدل، والدعة

 هللا يا كرسيك .يسقطون تحتك الشعوب الجبار، أيها الملك أعداء

 أحببت ألنك .ملكك قضيب هو اإلستقامة قضيب الدهور، دهر الى

 البهجة بزيت إلهك هللا مسحك هذا أجل من اإلثم، وأبغضت البر

 قصور من ثيابك، من والسليخة والميعة المر .رفقائك أفضل

 عن الملكة قامت .تكريمك فى الملوك بنات .أبهجتك التى العاج

  ىياابنت أسمعي .كثيرة بأنواع مزينة بالذهب، موشى بثوب يمينك



 قد الملك فإن أبيك وبيت شعبك وانسي أذنك، وأميلــي وأنظــري

 بنات تسجد وله .تسجدين وله ربك هو حسنك،ألنه اشتهى

 مجد كل .األرض شعب أغنياء وجهه ويترجى بالهدايا، صور

 مزينة .بالذهب موشاة بأطراف مشتملة .داخل من الملك ابنة

 جميع إثرها، فى عذارى  الملك إلى تدخل .كثيرة بأشكال

 هيكل إلى يدخلن وابتهاج، بفرح يبلغن .يقدمن إليه قريباتها

 على رؤساء تقيمهم آبائك، من عوضا أبناء لك ويكون .الملك

 ذلك أجل من جيل، بعد جيال اسمك ويذكرون .األرض سائر

 .هللويا .الدهور دهر وإلى الدهر إلى هللا يا الشعوب لك تعترف



ُعون   اِمُس األْرب  ْزُموُر اْلخ   الم 

 .جداً  أصابتنا التى شدائدنا في ومعيننا وقوتنا، ملجأنا إلهنا

 قلب الى الجبال وانقلبت األرض، تزعزعت إذا نخشى ال لذلك

 مجارى .بعزته الجبال تتزعزع .وتجيش المياه تعج .البحار

 في وهللا .مسكنه العلى قدس لقد .هللا مدينة تفرح األنهار

 األمم، إضطربت .وجهها هللا يعين .تتزعزع فلن وسطها

 إله .األرض فتزلزلت صــــوته أبدى الممــالك، وماجــت

 الرب أعمال فأنظروا هلم .يعقوب إله هو ناصرنا معنا، القوات

 أقاصى إلى الحروب ينزع الذى األرض على آيات جعلها التى

 أتراسهم ويحرق سالحهم، ويكسر قسيهم يسحق األرض،

 وأتعالى األمم بين أرتفع هللا، هو أنا أني واعلموا تأملوا .بالنار

  .يعقوب إله هو ناصرنا معنا، القوات إله الرب .االرض في

 .هللويا



ُعون   ْزُموُر اْلس اِدُس األْرب   الم 

 ألن .اإلبتهاج بصوت هلل هللوا بأيديكم، صفقوا األمم جميع يا

 أخضع .األرض كافة على كبير ملك ومرهوب، عال الرب

 جمال له، ميراثا إختارنا أقدامنا، تحت واألمم لنا، الشعوب

 رتلو .البوق بصوت والرب بتهليل، هللا صعد .أحبه الذي يعقوب

 األرض ملك هو الرب ألن .رتلوا لمليكنا رتلوا  رتلوا، إللهنا

 جلس هللا األمم، جميع على ملك الرب فإن .بفهم رتلوا كلها،

 إبراهيم، إله مع اجتمعوا الشعوب رؤساء .المقدس كرسيه على

 .هللويا .جدا االرض فى ارتفعوا قد هللا أعزاء ألن



 فهو بإسمي، اآلب سيرسله الذي القدس الروح المعزي جاء متى

 لكم أترك سالمى .لكم قلته ما بكل ويذكركم شيء كل يعلمكم

 تضطرب ال أعطيكم العالم يعطي كما ليس .أعطيكم أنا سالمي

 إليكم، آتي ثم أمضى أنى لكم قلت أني سمعتم .ترهب وال قلوبكم

 أبي ألن اآلب إلى أمضي ألني تفرحون لكنتم تحبونني لوكنتم

 كان متى حتى يكون، أن قبل اآلن لكم قلت وقد .مني أعظم

 آت العالم هذا رئيس ألن ، بعد كثيرا كالماً  أكلمكم لست .تؤمنون

   .شيء في له وليس

 اإلنجيل المقدس
ّنا مار)صل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا   اإلنجيلي البشير  ( ُيوح 

 .آمين. بركاته على جميعنا
(14 :26 – 15 :3 ) 



 هكذا أبى أوصاني وكما أبى أحب أنني العالم يعلم لكى لكن

 وأبي الحقيقية الكرمة هو أنا .ههنا من ننطلق قوموا أفعل،

 بثمر يأتي ما وكل .يقطعه بثمر يأتي ال في غصن كل .الكرام

 الكالم أجل من أنقياء قبل من وأنتم .أكثر بثمر ليأتي ينقيه

  .فيكم أيضاً  وأنا في إثبتوا  .به كلمتكم الذي

 .والمجد هلل دائماً 

عُ  ِذِه اْلقِط   ُثّم ُتق الُ ه 

 القديسين تالميذك على أرسلته الذى يارب القدوس روحك

 أيها منا تنزعه ال هذا الثالثة، الساعة فى المكرمين ورسلك

 هللا، يا فى إخلق نقياً  قلباً  .أحشائنا فى جدده لكن الصالح

 وجهك، قدام من تطرحنى ال .أحشائى فى جدد مستقيماً  وروحاً 

 {ذوكصابترى} .منى تنزعه ال القدوس وروحك



 القديسين تالميذك على قدسك روح أرسلت الذى الرب أيها

 أيها منا تنزعه ال هذا الثالثة، الساعة فى المكرمين ورسلك

 يسوع ياربنا أحشائنا فى تجدده أن نسألك لكن .الصالح

 البنوة روح يياً،ـــومح تقيماً ـمس روحاً  .الكلمة هللا ابن المسيح

 كل على القادر أيها والسلطة، والعدالة القداسة روح والعفة،

 آت إنسان لكل يضئ يامن .نفوسنا ضياء هو أنت ألنك شئ

 { نين كى }      .أرحمنا العالم إلى

 الحياة، عنقود الحاملة الحقيقية الكرمة هى أنت اإلله ياوالدة

 .نفوسنا خالص أجل من الرسل مع نعمة المملؤة أيتها نسألك

 ألنه طريقنا يهيئ فيوماً  يوماً  الرب مبارك .إلهنا الرب مبارك

 {نين كى} .خالصنا إله



 مكان كل فى الحاضر الحق روح المعزى، السمائى الملك أيها

 وحل تفضل هلم الحياة، ومعطى الصالحات كنز الكل، والمالئ

 .نفوســـنا وخلص الصـالح أيها دنس كل من وطهــرنا .فينا

 {ذوكصابترى}

 أيضاً  هلم ، السالم وأعطيتهم المخلص أيها تالميذك مع كنت كما

 { نين كى }   .نفوسنا ونج وخلصنا سالمك وأمنحنا معنا كن

 ، السماء فى كالقيام نحسب المقدس هيكلك فى وقفنا ما إذا

 .الرحمة باب لنا إفتحى ، السماء باب هى أنت اإلله ياوالدة



 :المصلى يقول ثم

 (يا رب ارحم) كيريى ليصون  

ّرة   41  م 

قُولُ  ُثمّ   :ي 

 مملؤتان واألرض السماء .الصباؤوت رب قدوس قدوس قدوس

 الثالوث أيها .الكل ضابط اآلب هللا يا ارحمنا .وكرامتك مجدك من

 لنا ليس ألنه معنا، كن القوات إله الرب أيها .ارحمنا القدوس

 هللا يا لنا واصفح واغفر حل .سواك وضيقاتنا شدائدنا في معين

 إرادتنا، بغير صنعناها والتي بإرادتنا صنعناها التي سيئاتنا، عن

 الخفية معرفة، بغير فعلناها والتي بمعرفة فعلناها التي

 دعي الذي القدوس أسمك أجل من لنا اغفرها رب يا والظاهرة،

   .كخطايانا وال رب يا كرحمتك .علينا



 السموات في الذي أبانا :بالشكر نقول أن مستحقين واجعلنا 

 ............... أسمك ليتقدس

ا الّتْحلِيلُ  ذ  ه   و 

 بعزاء حين كل عزانا الذى عزاء، كل ورب الرأفات كل إله يا

 الساعة هذه فى للصالة أقمتنا ألنك نشكرك القدوس، روحك

 على بغنى دوســالق كــــروح نعمة أفضت فيها التى المقدسة،

 ألسنة مثل الطوباويين المكرمين ورسلك القديسين تالميذك

 وأغفر صلواتنا، إقبل البشر، محب يا منك ونطلب نسأل .نار

 كل من وطهرنا القدوس، روحك نعمة علينا وأرسل خطاياننا،

   .والروح الجسد دنس



 وال بالروح نسعى لكى روحانية، سيرة إلى وانقلنا

 نخدمك أن مستحقين واجعلنا ، الجسد شهوة نكمل

 المجد بك يليق ألنه .حياتنا أيام كل وبر بطهارة

 .القدس والروح الصالح أبيك مع والعزة والكرامة

 .آمين .األبد وإلى أوان وكل اآلن

ة   اع  ُة ُتق الُ آِخر  ُكلُ س   ُطْلب 
 

 في ساعة، وكل وقت كل في من يا .ارحمنا ثم هللا يا ارحمنا 

 إلهنا المسيح .وممجد له مسجود األرض، وعلى السماء

 الذي التحنن الجزيل الرحمة، الكثير الروح الطويل الصالح،

   يشاء ال الذي .أنا أولهم الذين الخطاة ويرحم الصديقين يحب



 ألجل الخالص إلى الكل الداعي .ويحيا يرجع ما مثل الخاطئ موت

 وكل الساعة هذه في منا أقبل رب يا .المنتظرة بالخيرات الموعد

 قدس .بوصاياك العمل إلى وأرشدنا حياتنا، سهل .طلباتنا ساعة

 وأغفر أمراضنا إشف .نياتنا نق .أفكارنا قوم .أجسامنا طهر .أرواحنا

 بمالئكتك أحطنا .قلب ووجع رديء حزن كل من ونجنا .خطايانا

 إلى لنصل ومرشدين، محفوظين بمعسكرهم نكون لكي القديسين،

 المحدود، وغير المحسوس غير مجدك معرفة وإلى األيمان اتحاد

 .آمين .األبد إلى مبارك فأنك



  :يتلو المصلى مقدمة كل ساعة

  الربانية الصالة

    الشكر صالة

       الخمسون المزمور



ْمُسون   ْزُموُر الّثالُِث وا ْلخ   الم 

 صالتي، هللا يا إستمع .لي احكم وبقوتك خلصني، باسمك اللهم

 واألقوياء علي قاموا قد الغرباء فإن .فمي كالم إلى وأنصت

 والرب عونى، هللا هوذا .أمامهم هللا يجعلوا لم نفسي، طلبوا

 أستأصلهم وبحقك أعدائي، على الشرور يرد نفسي، ناصـر

 من النك صالح فإنه رب يا السمك وأعترف طائعاً، لك فأذبح

 .هللويا .عيناى نظرت وبأعدائي نجيتني الشدائد جميع

صالة الساعة السادسة من النهار المبارك ، أقدمها 

 .للمسيح ملكى وإلهى ، وأرجوهُ أن يغفر لى خطاياى



ْمُسون   ْزُموُر الّساِدُس وا ْلخ   الم 

 جناحيك وبظل .نفسي توكلت عليك فإنه ارحمني، هللا يا إرحمني

 إلى المحسن اإلله العلي، هللا إلى أصرخ .اإلثم يعبر أن إلى أعتصم،

 أرسل .يطأوننى الذين العارعلى وجعل فخلصني، السماء من أرسل

 .مضطرباً  نمت إذ األشبال بين من نفسي وخلص وحقه، رحمته هللا

 اللهم مرهف سيف ولسانهم وسهام، سالح البشر أبناء أسنان

 نصبوا .األرض كل على مجدك وليرتفع السماوات، على ارتفع

 .فيها سقطوا حفرة وجهى قدام حفروا نفسي، وأحنوا فخاخاً  لرجلى

  .تمجيدى فى وأرتل أسبح قلبي، مستعد هللا، يا قلبي مستعد

 أستيقظ أنا .والقيثارة المزمار أيها إستيقظ يانفسى، يا إستيقظى

 ألن .األمم فى لك وأرتل رب، يا الشعوب فى لك أعترف .مبكرا

 اللهم .عدلك الســحاب وإلى الســماوات، إلى عظمت قد رحمتك

 .هللويا  .االرض سائر على مجدك وليرتفع السماوات، على أرتفع



ْزُموُر الّسُتون  الم 

 األرض أقصى من .صالتي إلى واصغ طلبتى، هللا يا إستمع

 رفعتنى الصخرة على قلبي، ضجر عندما إليك صرخت

 فأسكن .العدو وجه فى حصيناً  وبرجا رجائى صرت .وأرشدتنى

 هللا يا أنت ألنك .جناحيك بستر وأستظل الدهر، إلى مسكنك في

 الملك تزيد .إسمك لخائفي ميراثاً  أعطيت  صلواتى، استمعت

 إلى ويدوم فجيل جيل إلى .سنيه على وسنينا أيامه، على أياما  

 دهر إلى إلسمك أرتل هكذا .يحفظانه وحقه رحمته .هللا قدام األبد

 .هللويا .فيوما يوما نذوري ألفى الدهور،

ْزُموُر الّثاِنى و الّسُتون  الم 

 إليك يشتاق .نفسي إليك عطشت إذ .أبكر إليك إلهي هللا يا

   .ماء بال ومكان مسلوك غير وموضع مقفرة أرض في جسدى،



 شفتاي الحياة، من أفضل رحمتك ألن .ومجـــدك قوتك ألرى

 فتشبع .يدي أرفع وبإسمك حياتي، في أباركك لذلك .تسبحانك

 كنت .إسمك نبارك اإلبتهاج بشفاه .ودسم شحم من كما نفسى

 ألنك .لك أرتل كنت األسحار أوقات وفي .فراشي على أذكرك

 بك، نفسي إلتصقت .أبتهج جناحيك وبظل .عونا لى صرت

 في فيدخلون  للهالك، نفسي طلبوا الذين أما .عضدتني ويمينك

 أنصبة ويكونون السيف، يد إلى ويدفعون .األرض أسافل

 ألن .به يحلف من كل ويفتخر باهلل، فيفرح الملك أما .للثعالب

 .هللويا.تسد بالظلم المتكلمين أفواه

الّسُتون   ْزُموُر الّساِدُس و   الم 

 .ويرحمنا علينا بوجهه ولينر وليباركنا، علينا هللا ليتراءف

   .خالصك األمم جميع وفي طريقك، األرض في لتعرف



  لتفرح .كلها الشعوب لك فلتعترف هللا، يا الشعوب لك فلتعترف

 فى األمم وتهدى باإلستقامة الشعوب تدين ألنك وتبتهج، االمم

 الشعوب لك فلتعترف، هللا يا الشعوب لك فلتعترف .االرض

 .هللا ليباركنا إلهنا هللا فليباركنا .ثمرتها أعطت األرض .جميعا

 .هللويا .األرض أقطار جميع فلتخشه

ْزُموُر الّتاِسُع وا لّسُتون    الم 

 طالبو ويخجل ليخز وأعنى أسرع يارب معونتي، إلى التفت اللهم

 وليرجع .الشر لي يطلبون الذين ويخجل خلف إلى وليرتد .نفسي

 بك ويفرح ليبتهج و .نعما نعماً  لى يقولون الذين سريعاً  بالخزى

 ليتعظم خالصك محبو حين كل فى وليقل يلتمسونك، الذين جميع

 ومخلصى معيني أنت .أعنى اللهم .وفقير فمسكين أنا وأما .الرب

 .هللويا .تبطئ فال رب يا



اُنون   ْزُموُر الّثالُِث والّثم   الم 

 إلى للدخول نفسي وتذوب تشتاق .القوات إله رب يا مساكنك

 وجد العصفور .الحي باالله ابتهجا قد وجسمي قلبي الرب، ديار

 إله رب يا مذابحك أفراخها،  فيها لتضع عشا واليمامة بيتا له

 إلى يباركونك بيتك، في السكان لكل طوبى .وإلهي ملكي القوات

 قلبه فى رتب يارب، عندك من نصرته الذى للرجل طوبى .األبد

 البركات ألن .قرره الذى المكان فى البكاء وادي في يصعد، أن

 إله يتجلى .قوة الى قوة من يســيرون الناموس، واضع يعطيها

 أنصت صالتي، استمع القوات إله الرب أيها .صهيون في اآللهه

 .مسيحك وجه إلى وأطلع ناصرنا، اإلله أيها أنظر .يعقوب إله يا

  .آالف من خير ديارك في صالحا يوما ألن



 أسكن أن من أفضل هللا بيت باب على أطرح أن لنفسى إخترت

 ويعطي والحق، الرحمة يحب اإلله الرب ألن .الخطاة مظال فى

 رب يا .بالدعة السالكين عن الخيرات يمنع ال الرب .ونعمة مجدا

 .هللويا .عليك المتكل لإلنسان طوبى القوات، إله

اُنون   ْزُموُر الّراِبُع والّثم   الم 

 آثام غفرت .يعقوب سبي رددت أرضك، على رب يا رضيت

 عن رجعت رجزك، كل حللت .خطاياهم جميع سترت شعبك،

 إلى هل .عنا غضبك واصرف خالصنا، إله يا ردنا .غضبك سخط

 يا أنت جيل؟ إلى جيل من رجزك تواصل أو علينا، تغضب األبد

 وأعطنا رحمتك، رب يا أرنا .بك يفرح وشعبك فتحيينا، تعود هللا

   .خالصك



 لشعبه بالسالم يتكلم ألنه اإله الرب به يتكلم ما أسمع إني

 قريب خالصـــه ألن .قلوبهم بكل إليه رجعوا وللذين ولقديسيه

 والحق الرحمة .أرضنا في المجد ليسـكن خائفيه جميع من

 من والبر أشرق، األرض من الحق .تالثما والسالم البر تالقيا،

 .ثمرها تعطي وأرضنا .الخيرات يعطي الرب ألن .اطلع السماء

 .هللويا .خطواته طريق في ويسير يسلك، أمامه البر

اُنون   اِمُس والّثم  ْزُموُر اْلخ    الم 

 نفسي إحفظ .أنا وبائس مسكين ألني وأستمعنى، أذنك رب يا أمل

 رب يا إرحمني .عليك المتكل عبدك خلص إلهي يا بار، ألني

 رب يا إليك ألني عبدك، نفس فرح .كله اليوم أصرخ إليك ألنني

 كثيرة ورحمتك ووديع، صالح رب يا أنت ألنك .نفسي رفعت

 إلى غـــــواص التي،ــــص إلى رب يا أنصت .بك المستغيثين لكافة



 لك فليس .فأجبتنى صرخت إليك شدتى يوم في .تضرعى صوت

 الذين األمم كل .كأعمالك يصنع من وال رب، يا  اآللهه فى شبيه

 ألنك .اسمك ويمجدون رب يا أمامك ويسجدون يأتون خلقتهم

 يا أهدنى .العظيم اإلله وحدك انت العجائب، وصانع عظيم أنت

 من خوفه عند قلبي ليفرح حقك، في فأسلك طريقك إلى رب

 وأمجد .قلبي  كل من إلهــي الرب أيها لك أعتــرف .اســـمك

 من نفسي نجيت وقد على، عظيمة رحمتك ألن .األبد إلى اسمك

 ومجمع علي قاموا قد الناموس مخالفى إن اللهم .السفلى الجحيم

 أيها وأنت  أمامهم يجعلوك أن يسبقوا لم و نفسي، طلبوا األعداء

 الرحمة وكثير الروح طويل أنت ورؤوف، رحيم أنت االله الرب

 ابن وخلص لعبدك، عزة أعط .وارحمني إلي أنظر .وصادق

 ألنك .فيخزوا مبغضي ذلك ليرى صالحة آية معي إصنع .أمتك

 .هللويا .وعزيتني أعنتني رب يا أنت



اُنون   ْزُموُر الّساِدُس والّثم    الم 

 أفضل صهيون، أبواب الرب يحب .المقدسة الجبال في أساساتها

 مدينة يا  عنك قيلت قد مجيدة أعمال .يعقوب مساكن جميع من

 الغربية القبائل هوذا .تعرفاتي اللتين وبابل رهب أذكر .هللا

 األم صهيون أما .هناك  ولدوا  هؤالء الحبشة، وشعبب وصور

 إلى أسسها الذى هو والعلي فيها، ولد وإنسانا إنساناً  إن فتقول

 الذيم أولئك والرؤساء، الشعوب كتب في يحصى الرب .األبد

  .هللويا .فيك بفرح جميعهم يسكنون ألنهم .فيها ولدوا

ْزُموُر الّتْسُعون    الم 

 للرب يقول .السماء إله ظل فى يستريح العلي، عون في الساكن

 فخ من ينجيك ألنه .عليه فاتكل إلهي وملجأي، ناصرى هو أنت

 وتحت يظللك،  منكبيه طـــــوس فى .الخطر  الوباء ومن الصياد،



 خوف من تخشى فال .كالسالح بك يحيط عدله تعتصم، جناحيه

 في يسلك أمر من وال .النهار في يطير سهم من وال الليل،

 الوف يسارك عن يسقط .الظهيرة في يفسد هالك من وال الظلمة،

 بل ( الشر ) إليك يقترب فال أنت وأما ربوات، يمينك وعن

 رجائى، رب يا أنت ألنك .تبصر الخطاة ومجازاة تعاين، بعينيك

 من ضربة تدنو وال الشرور، تصيبك فال .ملجأك العلي جعلت

 .طرقك جميع في ليحفظوك .بك مالئكته يوصي ألنه .مسكنك

 وملك األفعى تطأ .رجلك بحجر تعثر لئال يحملونك، أيديهم وعلى

 أرفعه فأنجيه، بى تعلق ألنه .والتنين األسد وتسحق الحيات،

 الشدة، في أنا معه له، فأستجيب يدعوني .إسمي عرف ألنه

 .هللويا .خالصي وأريه أشبعه، األيام طول ومن وأمجده أنقذه



ْزُموُر الّثاِنى والّتْسُعون    الم 

 ألنه .بها وتمنطق القوة، الرب لبس .الجالل لبس ملك، قد الرب

 هو وأنت .البدء منذ ثابت كرسيك .تتزعزع فلن المسكونة ثبت

 ترفع صوتها، األنهار رفعت رب، يا األنهار رفعت .األزل منذ

 البحر، أمواج هى عجيبة .كثيرة مياه صوت من .صوتها األنهار

 لببيتك .جدا صادقه شهاداته .األعالى في الرب هو عجيب بل

 .هللويا .األيام طوال رب يا التقديس ينبغى



 إليه تقدم جلس وعندما الجبل، إلى صعد الجموع أبصر فلما

 ألن بالروح، للمساكين طوبى .قائال وعلمهم فاه ففتح تالميذه

 .يتعزون ألنهم اآلن، للحزانى طوبى .السماوات ملكوت لهم

 والعطاش للجياع طوبى .األرض يرثون ألنهم للودعاء، طوبى

 طوبى .يرحمون ألنهم للرحماء طوبى .يشبعون ألنهم البر إلى

 ألنهم السالم، لصانعي طوبى .هللا يعاينون ألنهم القلب ألنقياء

 لهم ألن البر أجل من للمطرودين طوبى .هللا أبناء يدعون

 فيكم وقالوا وعيروكم طردوكم  إذا لكم طوبى .السماوات ملكوت

   .وتهللوا إفرحوا .كاذبين شر كل اجلي من

 اإلنجيل المقدس
 اإلنجيلي البشير  ( متى مار)صل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا 

 .آمين. بركاته على جميعنا
 (5  :1 – 16) 



 األنبياء طردوا هكذا فإنهم السماوات، في عظيم أجركم ألن

 فبماذا الملح فسد فإذا األرض، ملح أنتم .قبلكم كانوا الذين

 وتدوسه خارجا يطرح ألن إال لشيء، بعد يصلح ال يملح،

 جبل، على كائنة مدينة تخفى أن يمكن ال .العالم نور أنتم .الناس

 على يضعونه بل المكيال، تحت ويضعونه سراجا يوقدون وال

 قدام نوركم فليضئ هكذا .البيت فى من لكل فيضيء المنارة

 في الذي أباكم فيمجدوا الصالحة أعمالكم يروا لكي الناس،

 .دائماً  هلل والمجد .السماوات

عُ  ِذِه اْلقِط   :ُثّم ُتق الُ ه 



 على سمرت السادسة الساعة وفى السادس اليوم فى من يا

 الفردوس، فى آدم أبونا عيها تجرأ التى الخطية أجل من الصليب

 إلى صرخت أنا ومخلصنا، إلهنا المسيح أيها خطايانا صك مزق

 .طلبتى ترفض وال صالتى أستجب اللهم .سمعنى والرب هللا

 كالمى . الظهر  ووقت وباكراً  عشية وأســـمعنى، إلى إلتفت

 { ذوكصابترى } .بسالم نفسى ويخلص صوتى، فيسمع أقوله

 الساعة فى الصليب على سمرت الذى إلهنا المسيح يايسوع

 الذى بموتك، الميت وأحييت بالخشبة، الخطية وقتلت السادسة،

 أوجاعنا أقتل بالخطية، مات الذى بيدك، خلقته الذى اإلنسان هو

 أنقذ .بها سمرت التى وبالمسامير المحيية، الشافية بآالمك

 إلى العالمية، والشهوات الهيولية األعمال طياشة من عقولنا

 { نين كى } .كرأفتك السمائية أحكامك تذكار



 خطايانا، كثرة أجل من معذرة وال حاجة وال دالة لنا ليس إذ

 ألن .العذراء اإلله والدة يا منك ولد الذى إلى نتوسل بك فنحن

 ال الطاهرة األم أيتها .مخلصنا عند ومقبولة شفاعتك هى كثيرة

 رحوم ألنه منك، ولد الذى عند شفاعتك من الخطاة ترفضى

 فلتدركنا ينقذنا، لكى أجلنا من تألم ألنه خالصنا، على وقادر

 أجل من مخلصنا هللا يا أعنا .جداً  تمسكنا قد ألننا سريعاً  رأفتك

 أسمك أجل من خطايانا لنا وأغفر نجنا يارب .أسمك مجد

 { نين كى } .القدوس

 عندما إلهنا، المسيح أيها كلها األرض وسط فى خالصاً  صنعت

 األمم كل فلهذا .الصليب عود على الطاهرتين يديك بسطت

 { ذوكصابترى } .يارب لك المجد :قائلة تصرخ



 خطايانا مغفرة طالبين الصالح، أيها الفاسد غير لشخصك نسجد

 على تصعد أن سررت بمشيئتك ألنك .إلهنا المسيح أيها

 إليك نصرخ .العدو عبودية من خلقتهم الذين لتنجى الصليب،

 لتعين أتيت لما المخلص أيها فرحاً  الكل مألت ألنك ونشكرك

 { نين كى } .لك المجد يارب ، العالم

 قبل من ألن نعظمك .العذراء اإلله ياوالدة نعمة الممتلئة هى أنت

 فنهضنا، كنا أمواتاً  .الموت وبطل الجحيم أنهبط إبنك صليب

 أجل من .األول الفردوس نعيم ونلنا األبدية، الحياة واستحققنا

 .إلهنا المسيح المائت غير بشكر نمجد هذا



 :المصلى يقول ثم

 (يا رب ارحم) كيريى ليصون  

ّرة   41  م 

قُولُ  ُثمّ   :ي 

 مملؤتان واألرض السماء .الصباؤوت رب قدوس قدوس قدوس

 الثالوث أيها .الكل ضابط اآلب هللا يا ارحمنا .وكرامتك مجدك من

 لنا ليس ألنه معنا، كن القوات إله الرب أيها .ارحمنا القدوس

 هللا يا لنا واصفح واغفر حل .سواك وضيقاتنا شدائدنا في معين

 إرادتنا، بغير صنعناها والتي بإرادتنا صنعناها التي سيئاتنا، عن

 الخفية معرفة، بغير فعلناها والتي بمعرفة فعلناها التي

 دعي الذي القدوس أسمك أجل من لنا اغفرها رب يا والظاهرة،

   .كخطايانا وال رب يا كرحمتك .علينا



 السموات في الذي أبانا :بالشكر نقول أن مستحقين واجعلنا 

 ............... أسمك ليتقدس

ا الّتْحلِيلُ  ذ  ه   و 

 يسوع ومخلصنا وإلهنا ربنا أبا الكل ضابط ملكنا يا نشكرك

 أوقات الوحيد أبنك آالم أوقات جعلت ألنك ونمجدك، المسيح

 خطايانا صك عنا وأمح تضرعنا، إليك إقبل وصالة، عزاء

 بصليب المقدسة الساعة هذه فى مزقته كما علينا، المكتوب

 به الذى هذا نفوسنا، ومخلص ربنا المسيح يسوع الوحيد ابنك

 عيب، بال وسيرة بهياً، وقتاً  ياهللا أعطنا .العدو قوة كل هدمت

   له، المسجود القدوس أسمك لنرض هادئة، وحياة



 بغير ربنا المسيح يسوع إلبنك الذى العادل المخوف المنبر أمام ونقف

 المبتدئ غير اآلب أنت قديسيك، كافة مع ونمجدك دينونة، فى وقوع

 دهر وإلى أوان وكل اآلن المحيى، القدس والروح معك الواحد واإلبن

 .آمين .كلها الدهور

ة   اع  ُة ُتق الُ آِخر  ُكلُ س   ُطْلب 
 

 في ساعة، وكل وقت كل في من يا .ارحمنا ثم هللا يا ارحمنا

 إلهنا المسيح .وممجد له مسجود األرض، وعلى السماء

 يحب الذي التحنن الجزيل الرحمة، الكثير الروح الطويل الصالح،

 موت يشاء ال الذي .أنا أولهم الذين الخطاة ويرحم الصديقين

 ألجل الخالص إلى الكل الداعي .ويحيا يرجع ما مثل الخاطئ

 وكل الساعة هذه في منا أقبل رب يا .المنتظرة بالخيرات الموعد

  .طلباتنا ساعة



 طهر .أرواحنا قدس .بوصاياك العمل إلى وأرشدنا حياتنا، سهل

 حزن كل من ونجنا أمراضنا إشف .نياتنا نق .أفكارنا قوم .أجسامنا

 بمعسكرهم نكون لكي القديسين، بمالئكتك أحطنا .قلب ووجع رديء

 مجدك معرفة وإلى األيمان اتحاد إلى لنصل ومرشدين، محفوظين

 .آمين .األبد إلى مبارك فأنك المحدود، وغير المحسوس غير



  :يتلو المصلى مقدمة كل ساعة

  الربانية الصالة

    الشكر صالة

       الخمسون المزمور



اِمُس والّتْسُعون   ْزُموُر اْلخ   الم 

 سبحوا .األرض كل يا الرب سبحى .جديداً  تسبيحاً  الرب سبحوا 

 فى حدثوا .بخالصه يوم إلى يوم من بشروا اسمه، وباركوا الرب

 هو عظيم الرب ألن .بعجائبه الشعوب جميع بين بمجده، األمم

 شياطين األمم آلهة كل ألن .اآللهة كل على مهوب جدا، ومسبح

 الطهر قدامه، والبهاء الجالل .الســـماوات فصنع الرب أما

 األمم، قبائل جميع يا للرب قدموا .قدسه في العظيم والجمال

 إحملوا إلسمه، مجداً  للرب قدموا وكرامة، مجداً  للرب قدموا

 .المقدسة، دياره في للرب أسجدوا .دياره وادخلوا الذبائح

من النهار المبارك ، أقدمها  التاسعةصالة الساعة 

 .للمسيح ملكى وإلهى ، وأرجوهُ أن يغفر لى خطاياى



 قد الرب إن األمم بين قولوا .وجهه أمام كلها األرض فلتتزلزل

 يدين .تتزعزع فلن المسكونة ثبت وأيضا خشبة، على ملك

 وليعج .األرض ولتبتهج السماوات فلتفرح .باإلستقامة الشعوب

 كل يبتهج حينئذ .فيها ما وكل الوديان تفرح .ملئه وجميع البحر

 يدين .األرض ليدين يأتى .يأتى ألنه الرب وجه أمام الغاب شجر

 هللويا .باإلستقامة والشعوب .بالعدل المسكونة

ْزُموُر الّساِدُس والّتْسُعون    الم 

 سحاب .الكثيرة الجزائر ولتفرح األرض، فلتتهلل ملك قد الرب

 فتسلك تسبق النار .كرسيه قوام والقضاء العدل حوله، وضباب

 بروقه أضاءت .حوله الذين أعداءه تحرق وبلهيب أمام،

  .فتزلزلت األرض نظرت المسكونة،



 األرض رب وجه ومن .الرب وجه من الشمع مثل الجبال ذابت

 الشعوب جـــميع وعاينت بعدله، السمـــاوات أخـــبرت .كلها

 المفتخرين األيدى، لصنعة الساجدين جميع يخزى .مجده

 صهيون سمعت .مالئكته جميع يا هلل أسجدوا .بأصنامهم

 أنت ألنك رب يا أحكامك أجل من يهوذا بنات وتهللت ففرحت،

 .اآللهة جميع فوق جداً  إرتفعت األرض، كل على العالي الرب هو

 أبراره، نفوس يحفظ الرب إن .الشر ابغضوا الرب محبي يا

 وفرح للصديقين، أشرق نور .الخطاة أيدى من وينجيهم

 واعترفوا .بالرب الصديقون أيها إفرحوا .القلوب للمستقيمي

 .هللويا .قدسه لذكر



ْزُموُر الّساِبُع والّتْسُعون    الم 

 .عجيبة أعمال صنع قد الرب ألن جديداً، تسبيحاً  للرب سبحوا

 وكشف خالصه، الرب أعلن .القدوس وذراعه يمينه له خلصت

 نظرت .إسرائيل لبيت وحقه ليعقوب رحمته ذكر .عدله األمم قدام

 األرض، كل يا للرب هللوا .إلهنا خالص جميعاً  األرض أقاصي

 وصوت بالقيثارة بالقيثارة، للرب ورتلوا .ورتلوا وهللوا سبحوا

 الرب أمام هللوا القرن، بوق وصوت خافقة بأبواق .المزمار

  .فيها الســاكنين وكل المســكونة ملئه، وكل البحــر فليعج .الملك

 أتى ألنه .الرب وجه أمام تبتهج الجبال األنهار، جميع تصفق

  .باإلستقامة والشعوب .بالعدل المسكونة يدين .األرض ليدين

 .هللويا



ْزُموُر الّثاِمُن والّتْسُعون    الم 

 فلتتزلزل الشاروبيم على الجالس الشعوب، فلترتعد ملك قد الرب

 .الشعوب كل على ومتعال صهيون، في الرب هو عظيم .األرض

 الملك وكرامة .وقدوس مرهوب ألنه العظيم، إلسمك فليعترفوا

 والعدل القضاء أجريت أنت اإلستقامة، هيأت أنت .العدل يحب أن

 فإنه قدميه لموطئ  وأسجدوا إلهنا، الرب إرفعوا .يعقوب في

 الذين بين وصموئيل كهنته، بين وهرون موسى .هو قدوس

 الغمام بعمود .لهم فيستجيب الرب يدعون كانوا .بإسمه يدعون

 أيها .أعطاهم التي واألوامر شهاداته، حفظوا ألنهم .يكلمهم كان

 ومنتقما غفورا هللا يا لهم صرت لهم، أستجبت أنت إلهنا الرب

 جبله في واسجدوا ألهنا، الرب إرفعوا .أعمالهم جميع على

 .هللويا .قدوس ألهنا الرب فإن المقدس



ْزُموُر الّتاِسُع والّتْسُعون    الم 

 أمامه أدخلوا بالفرح، الرب أعبدوا .األرض كل يا للرب هللوا

 نحن له، ونحن صنعنا هو  .إلهنا هو الرب أن إعلموا بالتهليل،

 بالتسابيح، ودياره باإلعتراف، أبوابه أدخلوا .رعيته وغنم شعبه

 األبد وإلى هو، صالح الرب فإن .أسمه وباركوا له إعترفوا

 .هللويا .حقه فجيل جيل وإلى رحمته،

ْزُموُر الْما ئةُ   الم 

 بال طريق في وأتفهم لك أترنم .رب يا أسبحك وعدلك لرحمتك

 لم .بيتي وسط في قلبي بدعة أسلك كنت إلي؟ تأتي متى .عيب

 المعصية صانعى الناموس، يخالف أمرا عيني أمام أضع

  معوج، قلب بي يلصق لم .أبغضت



 سرا   قريبه يغتاب والذي .أعلم أكن لم عنى الشرير ميالن وعند

 عيناي .أواكله لم القلب والمنتفخ بعينيه المستكبر أطارده، كنت

 الطريق فى السالك معي، أجلسهم لكي األرض أمناء جميع على

 بيتي، وسط فى يسكن  لم المتكبر .يخدمني كان هذا عيب، بال

 كنت الغــدوات أوقات فى .عينـي أمام يســـتقم لم بالظلم المتكلم

 صانعى جميع الرب مدينة من ألبيد األرض، خطأة جميع أقتل

 .هللويا .اإلثم

ْزُموُر الْما ئُة والّتاِسع    الم 

 موطئ عند أعداءك أضع حتى يميني، عن اجلس لربي الرب قال

 وسط في فتسود صهيون، من الرب لك يرسل قوة عصا .قدميك

 من .القديسين بهاء في قوتك يوم في الرياسة معك .أعدائك

   .ولدتك الصبح كوكب قبل البطن



 طقس على األبد إلى الكاهن هو أنت أنك يندم ولن الرب أقسم

 .ملوكا رجزه يوم في يحطم يمينك، عن الرب .صادق ملكي

 على كثيرين رؤوس يسحق .جثثا األرض يمأل .األمم بين يقضى

 .رأسه يرفع لذلك .الوادى من الماء يشرب الطريق وفي .األرض

 .هللويا

ة   ر  ش  ْزُموُر الْما ئُة والع   الم 

 وفى المستقيمين مجلس في .قلبي كل من يارب لك أعترف

 .مفحوصة كلها ومشيئته الرب، أعمال هي عظيمة .مجمعهم

 عجـائبه، جميع ذكــر .األبد إلى دائم وعــدله عمله، بهاء و جالل

 الدهر إلى يذكر  ألتقيائه، طعاما أعطى .ورؤف الرب هو رحيم

  .األمم ميراث ليعطيهم أعماله، بقوة شعبه أخبر .ميثاقه



 دهر إلى ثابتة صادقة وصاياه كل .وعدل حق يديه أعمال

 أمر لشعبه، خالصا   أرسل .واإلستقامة بالحق مصنوعة الدهور،

 مخافة الحكمة رأس .مرهوب قدوس إسمه .األبد إلى بعهده

 .األبد إلى دائما وتسبحته،به يعمل من لكل صالح والفهم الرب،

 .هللويا

ر   ش  اِدى ع  ْزُموُر الْما ئُة  واْلح   الم 

 نسله يقوى .جدا وصاياه ويهوى الرب، الخائف للرجل طوبى

 وبره بيته، في وغنى مجد .يبارك المستقيمين جيل األرض، على

 اإلله الرب للمستقيمين، الظلمة في أشرق نور .األبد إلى يدوم

 .ويقرض يترأف الذي الرجل هو صالح .وبار ورؤوف رحيم

 يدوم الصديق ذكر .الدهر إلى يتزعزع ال ألنه .بالحق أقواله يدبر

   .الرب على متكل ثابت قلبه .السوء خبر من يخشى ال .األبد إلى



 أعطى فرق .بأعدائه يرى حتى يتزعزع، فال ثابت قلبه

 .بالمجد  قرنه يرتفع الدهور دهــر إلى دائم بره المســـاكين،

 الخاطئ شهوة .ويذوب بأسنانه ويصر فيغتاظ يبصر الخاطئ

 .هللويا .تبيد

ر   ش  ْزُموُر الْما ئُة والّثاِنى ع   الم 

 الرب إسم ليكن الرب إسم سبحوا الفتيان، أيها الرب سبحوا

 مغاربها إلى الشمس مشارق من .األبد وإلى اآلن من مباركا

 السماوات فوق األمم، كل على عال الرب .الرب إسم باركوا

 إلى الناظر .األعالي في الساكن إلهنا الرب مثل من .مجده

   .األرض وعلى السماء في المتواضعين



 لكى .المزبلة من البائس الرافع التراب من المسكين المقيم

 أم بيت، في ساكنة العاقر يجعل الذى .شعبه رؤساء مع يجلسه

 .هللويا .فرحة أوالد

ر   ش  ْزُموُر الْما ئُة والّراِبُع ع   الم 

 إلي أذنه أمال ألنه .تضرعى صوت سمع الرب ألن أحببت

 الجحيم وشدائد اكتنفتني، الموت أوجاع ألن .أيامى كل فأدعوه

 .نفسي نج .دعوت الرب وباسم .وجدت وحزنا ضيقا أصابتني،

 هو األطفال يحفظ الذى .يرحـم وإلهنا وصــديق رحــيم الرب

 راحتك، موضع الى نفسي يا إرجعي .فخلصني إتضعت الرب،

 من وعيني الموت، من نفسي وأنقذ إلى أحسن قد الرب ألن

 .االحياء كورة في أمامه الرب أرضى .الزلل من ورجلي الدموع،

 .هللويا



ر   ش  اِمُس ع  ْزُموُر الْما ئُة واْلخ   الم 

 كل إن حيرتي في قلت أنا .جدا اتضعت وأنا تكلمت، لذلك آمنت

 كأس أعطانيه؟ ما كل عن الرب أكافئ بماذا .كاذبون الناس

 كل قدام للرب نذوري أوفي .أدعو الرب وباسم آخذ الخالص

 عبدك أنا عبدك أنا رب يا .قديسيه موت الرب أمام كريم .شعبه

 الرب وباسم .التسبيح ذبيحة أذبح فلك .قيودي قطعت .أمتك وابن

 شعبه، كل قدام .الرب بيت ديار في .نذوري للرب أوفي .أدعو

 .هللويا .أورشليم وسط فى



  على ودخل معه فأخذهم فعلوا، بما حدثوه الرسل رجع ولما

 تبعوه، الجموع علمت فلما .صيدا بيت تسمى مدينة أنفراد

 الشفاء إلى والمحتاجون هللا، ملكوت عن وخاطبهم فقبلهم

 له وقالوا عشر اإلثنا إليه فتقدم يميل بدأ قد النهار وكان .شفاهم

 والحقول المحيطة القرى إلى ليذهبوا الجموع إصرف

 فقال  .قفر موضع في ههنا فإننا يإكلونه ما ويجدوا ليستريحوا

 من أكثر عندنا ليس  :له فقالوا .ليأكلوا أنتم أعطوهم :لهم

   وسمكتين، خبزات خمسة

 اإلنجيل المقدس
 اإلنجيلي البشير  (لوقا مار)صل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا 

 .آمين. بركاته على جميعنا
(9: 10 - 17) 



 وكانوا .جميعه الشعب لهذا أطعمة ونشترى نحن نمضى أن إال

 موضع كل فى ليتكئوا :لتالميذه فقال .رجل آالف خمسة نحو

 الخمس فأخذ .أجمعين وأتكأوهم هكذا ففعلوا .خمسين خمسين

 وأعطى وقسمها وباركها السماء إلى ونظر والسمكتين خبزات

  رفعوا ثم وشبعوا، جميعهم فأكلوا .الجموع أمام ليضعوا التالميذ

   .مملؤة قفة عشرة إثنتى عنهم فضل ما

 .والمجد هلل دائماً 



عُ  ِذِه اْلقِط   :ُثّم ُتق الُ ه 

 نحن أجلنا من التاسعة الساعة وقت فى بالجسد الموت ذاق يامن

 فليدن .ونجنا إلهنا المسيح أيها الجسمانية حواسنا أمت الخطاة،

 حضرتك، إلى طلبتى لتدخل .فهمنى كقولك يارب، قدامك توسلى

 { ذوكصابترى } .أحيينى ككلمتك

 وقت الصليب على علقت عندما اآلب يدى فى الروح أسلم من يا

 إلى للدخول معك المصلوب اللص وهديت التاسعة، الساعة

 بل .الضال أنا ترذلنى وال الصالح، أيها عنى تغفل ال الفردوس،

 أسرارك لنعمة شريكا وأجعلنى .فهمى وأضئ نفسى قدس

 فتور، بغير تسبحة لك أقدم إحساناتك، من ذقت إذا لكيما .المحيية

     .ونجنا إلهنا المسيح أيها شئ كل من أفضل بهائك إلى مشتاقا

 { نين كى }



 الصالح، أيها الصلب واحتملت أجلنا من البتول من ولدت من يا

 هللا يا تعرض ال بقيامتك، القيامة وأظهرت بموتك الموت وقتلت

 إقبل .الصالح أيها للبشر محبتك أظهرت .بيديك جبلتهم الذين عن

 وال متواضعا شعبا مخلصنا يا نج .أجلنا من شفاعة والدتك من

 .عهدك تنقض وال ، الدهر إلى تسلمنا وال اإلنقضاء، إلى تتركنا

 عبدك، وإسحق حبيبك، إبراهيم أجل من .رحمتك عنا تنزع وال

 { نين كى } .قديسك وإسرائيل

 أن لوال :قال معلقا الصليب على الحياة رئيس اللص أبصر لما

 وال شعاعها أخفت الشمس كانت ما متجسد، إله معنا المصلوب

 كل والمحتمل شئ كل على القادر أيها لكن .مرتعدة ماجت األرض

 { نين كى } .ملكوتك فى جئت متى يارب أذكرنى شئ



 أيها إليك إقبلنا الصليب، على اللص أعتراف إليه قبل من يا

 نقر .خطايانا أجل من الموت حكم المستوجبين نحن الصالح

 أذكرنا :جميعا معه ونصرخ بألوهيتك، معترفين معه، بخطايانا

 { نين كى } .ملكوتك فى جئت متى يارب

 الصليب على العالم مخلص والراعى الحمل الوالدة نظرت عندما

 وأما الخالص، لقبوله فيفرح العالم أما :باكية وهى قالت معلقا،

 عليه صابر أنت الذى صلبوتك إلى نظرى عند فتلتهب أحشائى

 . وإلهى ابنى يا الكل أجل من



 :المصلى يقول ثم

 (يا رب ارحم) كيريى ليصون  

ّرة   41  م 

قُولُ  ُثمّ   :ي 

 مملؤتان واألرض السماء .الصباؤوت رب قدوس قدوس قدوس

 الثالوث أيها .الكل ضابط اآلب هللا يا ارحمنا .وكرامتك مجدك من

 لنا ليس ألنه معنا، كن القوات إله الرب أيها .ارحمنا القدوس

 هللا يا لنا واصفح واغفر حل .سواك وضيقاتنا شدائدنا في معين

 إرادتنا، بغير صنعناها والتي بإرادتنا صنعناها التي سيئاتنا، عن

 الخفية معرفة، بغير فعلناها والتي بمعرفة فعلناها التي

 دعي الذي القدوس أسمك أجل من لنا اغفرها رب يا والظاهرة،

   .كخطايانا وال رب يا كرحمتك .علينا



 السموات في الذي أبانا :بالشكر نقول أن مستحقين واجعلنا 

 ............... أسمك ليتقدس

ا الّتْحلِيلُ  ذ  ه   و 

 الذى هذا المسيح يسوع ومخلصنا وإلهنا أبوربنا اآلب هللا يا

 باسمه نسألك العدو، عبودية من وأنقذتنا خلصتنا بظهوره

 والشهوات العالمى اإلهتمام من عقولنا إنقل العظيم، المبارك

 للبشر محبتك لنا وكمل .السمائية أحكامك تذكار إلى الجسدية

 الساعة هذه وصالة حين كل صلواتنا ولتكن الصالح أيها

 التى بالدعوة يليق كما نسلك أن إمنحنا .أمامك مقبولة التاسعة

 مع نحسب الجسد هذا من خرجنا إذا لكى إليها، دعينا

  ربنا، المسيح يسوع الوحيد ابنك آلالم المستحقين الساجدين



 الذين القديسين مصاف مع والخالص خطايانا، وغفران بالرحمة ونظفر

 وجميع المعاند قوة عنا أبطل اللهم .األبد وإلى الدهر منذ بالحقيقة أرضوك

 إليك إقبلنا .المحى صليبه بقوة الوحيد ابنك داسهم كما الرديئة، جنوده

 عود على معلق وأنت اليمين اللص قبلت كما المسيح، يسوع ياسيدى

 وردنا .الجحيم ظلمة فى كانوا الذين على أنرت كما علينا وأنر .الصليب

 أبيك مع لك وينبغى مبارك إله ياســــيدى ألنك .النعــيم فردوس إلى جميعا

 إلى والسجود والسلطان والعزة واإكرام المجد القدس والـروح الصالح

 . آمين .األبد

ة   اع  ُة ُتق الُ آِخر  ُكلُ س   ُطْلب 
 

 في ساعة، وكل وقت كل في من يا .ارحمنا ثم هللا يا ارحمنا

 إلهنا المسيح .وممجد له مسجود األرض، وعلى السماء

 يحب الذي التحنن الجزيل الرحمة، الكثير الروح الطويل الصالح،



 الخاطئ موت يشاء ال الذي .أنا أولهم الذين الخطاة ويرحم الصديقين

 الموعد ألجل الخالص إلى الكل الداعي .ويحيا يرجع ما مثل

 ساعة وكل الساعة هذه في منا أقبل رب يا .المنتظرة بالخيرات

 .آمين .طلباتنا



  :يتلو المصلى مقدمة كل ساعة

  الربانية الصالة

    الشكر صالة

       الخمسون المزمور

 صالة الغروب



ر   ش  ْزُموُر الْما ئُة واْلّساِدُس ع   الم 

 رحمته ألن .الشعوب كافة ولتباركه األمم، جميع يا الرب سبحوا

 .هللويا .األبد إلى يدوم الرب وحق علينا، قويت قد

صالة الغروب من النهار المبارك ، أقدمها للمسيح 

 .ملكى وإلهى ، وأرجوهُ أن يغفر لى خطاياى

ر   ش  ْزُموُر الْما ئُة واْلّساِبُع ع   الم 

 بيت ليقل .رحمته األبد إلى وأن صالح ألنه للرب إعترفوا

 أنه هرون بيت ليقل .رحمته األبد إلى وأن صالح أنه إسرائيل

 إلى وأن صالح أنه الرب أتقياء ليقل .رحمته األبد إلى وأن صالح

 لى فاستجاب الرب، إلى صرخت فىضيقتى .رحمته األبد

 بي يصنع ماذا أخشى، فال عونى الرب .الرحب إلى وأخرجنى

   اإلنسان؟



 من خير الرب على اإلتكال .بأعدائي أرى وأنا معين، لي الرب

 كل .بالرؤساء الرجاء من خير بالرب الرجاء البشر، على اإلتكال

 احتياطاً  بي أحاطوا .منهم انتقمت الرب وباسم بي، أحاطوا األمم

 حول النحل مثل بي احاطوا قهرتهم الرب وباسم واكتنفوني،

 دفعت .منهم انتقمت الرب باسم شوك، فى كنار والتهبوا الشهد،

 لي صار وقد .الرب هو وتسبحتى قوتي .عضدني والرب .ألسقط

 الرب يمين األبرار، مساكن في والخالص التهليل صوت .خالصا

 فلن قوة صنعت الرب يمين رفعتنى، الرب يمين .قوة صنعت

 .الرب أدبني تأديبا الرب، بأعمال وأحدث أحيا بل بعد، أموت

 فيها أدخـــل لكى البر، أبواب لي إفتحوا .يسلمني لم الموت وإلى

  .للـــرب وأعترف



 يارب، لك أعترف .فيه يدخلون والصديقون الرب، باب هو هذا

 البناؤون، رزله الذي الحجر .مخلصا لى وكنت لي استجبت ألنك

 في عجيب وهو هذا، كان الرب قبل من .للزاوية رأس صار هذا

 يا .فيه ونفرح فلنبتهج الرب صنعه الذي اليوم هو هذا .أعيننا

 الرب، باسم اآلتي مبارك  سبلنا، سهل رب يا خلصنا، رب

 عيداً  رتبوا .علينا أضاء الرب هللا .الرب بيت من باركناكم

 أنت إلهى فأشكرك، إلهي هو أنت .المذبح قرون حتى بموكب

 .مخلصاً  لى وصرت لى استجبت ألنك يارب، لك أعترف .فأرفعك

 .هللويا .رحمته األبد إلى وأن صالح، فإنه الرب أشكروا



ر   ش  ْزُموُر الْما ئُة والّتاِسُع ع   الم 

 نفسي نج رب يا .لي فاستجبت حزنى، فى صرخت يارب إليك

 تزاد وماذا تعطى ماذا الغاش اللسان ومن الظالمة، الشفاه من

 ويل .البرية جمع من مرهفة األقوياء سهام الغاش؟ اللسان أيها

 طــويال  قيدار مساكن في وسكنت على، طالت قد غربتي فإن لى

 صاحب كنت السالم مبغضى ومع الغـــربة، فى نفســي ســكنت

 .هللويا . باطال يقاتلوننى كانوا به أكلمهم كنت وحين . سالم

ْشُرون   ْزُموُر الْما ئُة واْلع   الم 

 عند من معونتي .عوني يأتي حيث من الجبال، إلى عيني رفعت

 فما للزلل، رجلك يسلم ال .واألرض السماء صنع الذى الرب

 الرب .إسرائيل إله ينام وال ينعس ال هوذا .حافظك ينعس

  .اليمنى يدك على يظلل الرب يحفظك،



 من يحفظك الرب .بالليل القمر وال بالنهار، الشمس تحرقك فال

 من وخروجك دخولك يحفظ الرب .نفسك يحفظ الرب سوء، كل

 .هللويا .األبد إلى و اآلن

ْشُرون   اِدى واْلع  ْزُموُر الْما ئُة واْلح   الم 

 أبواب في أرجلنا وقفت .نذهب الرب بيت إلى لي بالقائلين فرحت

 ألن .ببعض بعضها متصلة مدينة مثل المبنية أورشليم .أورشليم

 يعترفون .إلسرائيل شهادة الرب قبائل القبائل، صعدت هناك

 .داود بيت كراسي .للقضاء كراسي نصبت هناك .الرب إلسم

 في السالم ليكن لمحبيك، والخصب ألورشــليم، الســـالم إســـألوا

 إخوتي أجل من .الرصينة أبراجك في والخصب حصنك،

 إلهنا، الرب بيت أجل ومن .بالسالم أجلك من تكلمت وأقاربى،

 .هللويا .الخيرات لك إلتمست



ْشُرون   ْزُموُر الْما ئُة والّثاِنى واْلع   الم 

 إلى العبيد عيون مثل هما فها .السماء ساكن يا عيني رفعت إليك

 أعيننا كذلك .سيدتها يدى األمةإلى عيني ومثل أموالهم، أيدي

 فإننا ارحمنا، رب يا إرحمنا .علينا يترأف حتى إلهنا الرب نحو

 من عاراً  نفوسنا امتألت ما وكثيراً  .هواناً  امتألنا ما كثيرا

 .هللويا .المتعظمين من وإهانة المخصبين،

ْشُرون   ْزُموُر الْما ئُة والّثالُِث واْلع   الم 

 معنا كان الرب أن لوال .إسرائيل ليقل معنا كان الرب أن لوال

 سخط عند أحياء، ونحن ألبتلعونا .علينا الناس قام عندما

 بل .السيل نفوسنا على وجاز الماء، فى لغرقنا إذا .علينا غضبهم

  لم الذي الرب مبارك .له نهاية ال الذى الماء نفوسنا على جاز

  .ألسنانهم فريسة يسلمنا



نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن 

 .هللويا. عوننا باسم الرب الذى صنع السماء واألرض. نجونا

ْشُرون   ْزُموُر الْما ئُة والّراِبُع واْلع   الم 

 .األبد إلى يتزعزع ال صهيون، جبل مثل الرب على المتوكلون

 اآلن من شعبه حول والرب حولها الجبال .بأورشليم الساكن

 نصيب على تستقر الخطاة عصا يترك ال الرب .األبد وإلى

 رب يا أحسن .األثم إلى أيديهم الصديقون يمد ال لكى الصديقين،

 إلى يميلون الذين أما .القلوب المستقيمي وإلى الصالحين إلى

  .إسرائيل على والسالم .اإلثم فعلة مع الرب ينزعهم العثرات

 .هللويا



ْشُرون   اِمُس واْلع  ْزُموُر الْما ئُة واْلخ   الم 

 فمنا امتأل حينئذ فرحين صرنا صهيون سبي الرب رد ما إذا

 عظم قد الرب إن األمم فى يقال حينئذ .تهليالً  ولساننا فرحاً،

 رب يا أردد فرحين فصرنا معنا الصنيع الرب عظم.معهم الصنيع

  بالدموع يزرعون الذين .الجنوب في الســـيول مثل سبينا،

 حاملين باكون وهم يسيرون كانوا سيراً  .باإلبتهاج يحصدون

 .هللويا  .أغمارهم حاملين بالفرح ويعودون بذارهم،

ْشُرون   ْزُموُر الْما ئُة والّساِدُس واْلع   الم 

 يحرس لم وإن البناؤون، يتعب فباطالً  البيت، الرب يبن لم إن

 التبكيرفى لكم هو باطل .الحراس يسهر فباطالً  المدينة الرب

 يمنح فإنه .بالهموم الخبز آكلى يا الرقاد عن والتأخير القيام

    .نوما أحباءه



 بيد كالسهام .منه عطية البطن وثمرة الرب، من ميراث البنون

 جعبته يمأل الذى الرجل هو مغبوط .الشبيبة أبناء كذلك القوى،

 .هللويا .األبواب في  إعداءهم كلموا إذا يخزون ال حينئذ منهم،

ْشُرون   ْزُموُر الْما ئُة والّساِبُع واْلع   الم 

 تأكل ألنك .طرقه في السالكين الرب، يتقون الذين لجميع طوبى

 تصير إمرأتك .الخير لك ويكون مغبوطا تصير أتعابك، ثمرة من

 الزيتون غروس مثل بنوك بيتك، جوانب في مخصبة كرمة مثل

 يباركك .الرب المتقي اإلنســان يبارك هكذا .مائدتك حول الجــدد

 .حياتك أيام جميع أورشليم خيرات وتبصر صهيون، من الرب

 .هللويا .إسرائيل على والسالم بنيك، بني وترى



ْشُرون   ْزُموُر الْما ئُة والّثاِمُن واْلع   الم 

 كثيرة مراراً  .إسرائيل ليقل صباي منذ حاربوني كثيرة مراراً 

 جلدنى ظهري على .علي يقدروا لم وإنهم شبابي، منذ قاتلونى

 .الخطاة أعناق يقطع هو، صديق الرب .إثمهم وأطالوا الخطاة،

 وليكونوا .صهيون يبغضون الذين كل الوراء، الى وليرتد فليخز

 يمأل لم الذي .يقطع أن قبل تيبس الذي السطوح، عشب مثل

 يقل ولم .حضنه الغمور يجمع الذى وال يده، منه الحاصد

 .هللويا .الرب باسم وباركناكم عليكم، الرب بركة  إن المجتازون



 قد سمعان حماة وكانت .سمعان بيت دخل المجمع من قام ولما

 وانتهر فوقها فوقف .أجلها من فسألوه .شديدة حمى أخذتها

 غروب وعند .تخدمهم وصارت قامت الحال وفي فتركتها الحمى

 مختلفة بأمراض سقماء عندهم كان الذين جميع الشمس

 وكانت .وشفاهم منهم واحد كل على يديه فوضع إليه قدموهم

 انت وتقول تصرخ وهي كثيرين من تخرج آيضا شياطين

 أنه عرفوه ألنهم يتكلمون يدعهم ولم فانتهرهم .هللا ابن المسيح

 .دائماً  هلل والمجد .المسيح

 اإلنجيل المقدس
 اإلنجيلي البشير  (لوقا مار)صل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا 

 .آمين. بركاته على جميعنا
(4  :38 - 41 ) 



 ثقل الخاطئ؟ أنا أظهر فأين يخلص بالجهد الصديق كان إذا

 الرحوم هللا يا أنت لكن .بشريتى لضعف أحتمل لم وحره النهار

  هأنذا ألنى .عشـرة الحادية الســــاعة أصـــحاب مع إحسبنى

 أنظر أن أجســـر فما .أمى ولدتنى الخطايا وفى بى، حبل باآلثام

 للبشرية، ومحبتك رحمتك غنى على أتكل لكنى السماء، علو إلى

  .وارحمنى الخاطئ أنا لى اغفر اللهم :قائالً  صارخاً 

 {ذوكصابترى}

 عمرى أفنيت ألنى األبوية، األحضان بفتح مخلص يا لى أسرع

 أتكل فاآلن .وفات النهار منى مضى وقد والشهوات اللذات فى

 مفتقر خاشع قلب عن تتخل فال .تفرغ ال التى رأفتك غنى على

 :بتخشع يارب أصرخ إليك ألنى .لرحمتك

عُ  ِذِه اْلقِط   :ُثّم ُتق الُ ه 



 لك أدعى أن مستحقاً  ولست وقدامك، السماء فى أبتاه يا أخطأت

 { نين كى } .أجرائك كآحد أجعلنى بل إبنا

 واجتهاد بشوق خطية ولكل فعلت، ونشاط بحرص إثم لكل

 الراحة أسباب لى فهيئ .استوجبت وحكم عذاب ولكل ارتكبت،

 أدعو وإياك أستشفع، وبك أتضرع، فإليك .العذراء السيدة أيتها

 جســـدى من نفســى مفارقة وعند .أخزى لئال تساعدينى أن

 الجحيم وألبواب اهزمى، األعداء ولمؤامرة عندى، إحضـرى

 .الحقيقى للختن عيب بال ياعروس نفسى يبتلعوا لئال أغلقى،



 :المصلى يقول ثم

 (يا رب ارحم) كيريى ليصون  

ّرة   41  م 

قُولُ  ُثمّ   :ي 

 مملؤتان واألرض السماء .الصباؤوت رب قدوس قدوس قدوس

 الثالوث أيها .الكل ضابط اآلب هللا يا ارحمنا .وكرامتك مجدك من

 لنا ليس ألنه معنا، كن القوات إله الرب أيها .ارحمنا القدوس

 هللا يا لنا واصفح واغفر حل .سواك وضيقاتنا شدائدنا في معين

 إرادتنا، بغير صنعناها والتي بإرادتنا صنعناها التي سيئاتنا، عن

 الخفية معرفة، بغير فعلناها والتي بمعرفة فعلناها التي

 دعي الذي القدوس أسمك أجل من لنا اغفرها رب يا والظاهرة،

   .كخطايانا وال رب يا كرحمتك .علينا



 السموات في الذي أبانا :بالشكر نقول أن مستحقين واجعلنا 

 ............... أسمك ليتقدس

ا الّتْحلِيلُ  ذ  ه   و 

 هذا نعبر أن منحتنا ألنك المتحنن، ملكنا يا نشكرك

 وجعلتنا شاكرين، المساء إلى بنا وأتيت بسالمة، اليوم

 أقبل  اللهم .المساء إلى النور ننظر أن مستحقين

 المضاد حيل من ونجنا اآلن، صار الذى هذا تمجيدنا

 هذه فى لنا هب .لنا المنصوبة فخاخه سائر وأبطل

 وال تعب وال قلق وال ألم بغير سالمة المقبلة الليلة

   وعفاف، بسالم أيضاً  لنجتازها خيال،



 القدوس أسمك نمجد مكان كل وفى حين كل والصلوات للتسابيح وننهض

 المحيى القدس والروح .المبتدئ وال المدرك غير اآلب مع شئ كل فى

  .آمين .الدهور دهر وإلى أوان وكل اآلن لك المساوى

ة   اع  ُة ُتق الُ آِخر  ُكلُ س   ُطْلب 
 

 في ساعة، وكل وقت كل في من يا .ارحمنا ثم هللا يا ارحمنا

 إلهنا المسيح .وممجد له مسجود األرض، وعلى السماء

  يحب الذي التحنن الجزيل الرحمة، الكثير الروح الطويل الصالح،

 موت يشاء ال الذي .أنا أولهم الذين الخطاة ويرحم الصديقين

 ألجل الخالص إلى الكل الداعي .ويحيا يرجع ما مثل الخاطئ

 وكل الساعة هذه في منا أقبل رب يا .المنتظرة بالخيرات الموعد

 .آمين .طلباتنا ساعة

 



  :يتلو المصلى مقدمة كل ساعة

  الربانية الصالة

    الشكر صالة

       الخمسون المزمور

 صالة النوم



ْزُموُر الْما ئُة وا لّتاِسُع وا ْلِعْشُرون    الم 

 لتكن صوتي، اسمع رب يا .رب يا إليك صرخت األعماق من

 يا راصدا لآلثام كنت إن تضرعي، صوت إلى مصغيتين أذناك

 اسمك أجل من .المغفـــــرة عندك من ألن يثبت من رب يا رب،

 نفسي إنتظرت .بناموسك نفسي تمسكت رب، يا لك صبرت

 فلينتظر الصبح، محرس من .الليل إلى الصبح محرس من الرب،

 .خالصه هو وعظيم الرب، عند من الرحمة  ألن .الرب إسرائيل

 .هللويا .آثامه كل من إسرائيل يفتدي وهو

صالة النوم  المباركة ، أقدمها للمسيح ملكى 

 .وإلهى، وأرجوهُ أن يغفر لى خطاياى



ْزُموُر الْما ئُة والّثالُثون    الم 

 العظائم في أسلك ولم عيناي، تستعل ولم قلبي يرتفع لم رب يا

 لكن أتضع، لم كنت إن أما .منى أعلى هى التى .العجائب في وال

 على تكون كذلك أمه، على اللبن من الفطيم مثل صوتى رفعت

 .هللويا .األبد وإلى اآلن من الرب، على إسرائيل فليتكل .نفسي

اِدى والّثالُثون   ْزُموُر الْما ئُة والح   الم 

 إلله ونذر للرب، أقسم كيف .مذلته وكل داود رب يا أذكر

 سرير على أصعد وال بيتي، مسكن إلى أدخل ال إنى :يعقوب

 راحة وال ألجفاني، نعاسا وال لعيني، نوما أعطي وال .فراشي

 قد ها .يعقوب إلله ومسكنا للـرب، موضعا أجـد أن إلى .لصدغى

  أفراتة، في به سمعنا



 فى ونسجد مساكنه، إلى لندخل الغابة موضع في ووجدناه

 أنت راحتك إلى يارب قم .قدماه استقرت فيه الذى الموضع

 أجل من .يبتهجون وأبرارك البر، يلبسون كهنتك .قدسك وتابوت

 وال حقا لداود الرب حلف .مسيحك عن وجهك ترد ال عبدك، داود

 بنوك حفظ إن .كرسيك على بطنك ثمرة من ألجعلن يخلف،

 إلى يجلسون أيضا فبنوهم .إياها أعلمهم التي وشهاداتي عهدي

 له، مسكنا ورضيها صهيون، اختار الرب ألن .كرسيك على األبد

 .أردته ألني أسكن ههنا األبد، أبد إلى راحتي موضع هو هذا

 ألبس لكهنتها .خبزاً  أشبع لمساكينها تبريكا، أبارك لطعامها

 لداود، قرنا أقيم هناك .إبتهاجا يبتهجون وأبرارها الخالص،

 تزدهر وعليه الخزى، ألبس ألعدائه .لمسيحي سراجا هيأت

 .هللويا .قداستى



ْزُموُر الْما ئُة والّثاِنى والّثالُثون    الم 

 الكائن كالطيب .معا األخوة يسكن أن أحلى وما أحسن ما هوذا

 على النازله هرون لحية اللحية، على ينزل الذى الرأس على

 .صهيون جبل على المنحدر حرمون ندى ومثل .قميصه جيب

 .هللويا .األبد إلى والحياة بالبركة الرب أمر هناك ألنه

ْزُموُر الْما ئُة والّثال ُث والّثالُثون    الم 

 ديار فى  الرب بيت في القائمين الرب عبيد يا الرب باركوا ها

 .الرب وباركوا القدس، إلى أيديكم ارفعوا الليالي فى .إلهنا

  .واألرض السماوات خلق الذى صهيون، من الرب يبارككم

 .هللويا



ْزُموُر الْما ئُة والّساِدُس والّثالُثون    الم 

 على .صهيون تذكرنا عندما بكينا جلسنا، هناك بابل أنهار على

 الذين سألنا هناك ألنه قيثاراتنا، علقنا وسطها في الصفصاف

 سبحوا :قالوا هناك إلى استاقونا والذين .التسبيح أقوال سبونا

 في الرب تسبيحة نسبح كيف .صهيون تسابيح من تسبيحة لنا

 ويلتصق يميني، تنس أورشليم يا نسيتك إن  غريبة؟ أرض

 أعظم على أورشليم أفضل لم إن أذكرك، لم إن بحنكي لساني

 أنقضوا :القائلين أورشليم يوم فى أدوم بني رب يا أذكر .فرحي

 لمن طوبى الشقية، بابل بنت يا  .منها األساس حتى  أنقضوا

 بهم يضرب و أطفالك، يمسك لمن طوبى .جازيتينا التى يكافئك

 .هللويا .الصخرة



ْزُموُر الْما ئُة والّساِبُع والّثالُثون    الم 

 .فمى كلمات كل استمعت ألنك قلبى، كل من يارب لك أعترف

 وأعترف المقدس، هيكلك قدام وأسجد لك، أرتل المالئكة أمام

 على القدوس أسمك عظمت قد ألنك وحقك، رحمتك على إلسمك

 كثيرة نفسي تزود بســرعة، أجبنى فيه أدعوك الذى اليوم  .الكل

 سائر سمعوا ألنهم األرض، ملوك كل رب يا لك فليعترف .بقوة

 ألن .عظيم الرب مجد ألن الرب طرق في وليسبحوا .فمك كلمات

 .بعد من فيعرفهم المتكبرون أما المتواضعين، ويعاين عال الرب

 مددت األعداء رجز على تحييني، فأنك الشدة وسط في سلكت إن

 دائمة رحمتك يارب .عنى يجازى الرب .يمينك وخلصتني يدك

 .هللويا .تتركها ال يارب يديك أعمال األبد، إلى



ْزُموُر الْما ئُة  ُعون  الم   وا ألْرب 

 إذا تضرعى صوت إلى أنصت لي، فاستمع صرخت إليك رب يا

 يدي رفع وليكن قدامك، كالبخور صالتي لتستقم .إليك صرخت ما

 .لشفتي حصينا وبابا لفمي، حافظا رب يا ضع .مسائية كذبيحة

 فاعلي أناس مع الخطايا فيمارس الشر، كالم إلى قلبي تمل وال

 برحمة الصديق فليؤدبنى .والئمهم فى أشترك وال اإلثم،

 أيضاً  صالتي ألن رأسي يدهن فال الخاطئ زيت أما ويوبخني،

 يسمعون الصخرة، عند أقوياؤهم ذهل .الشريرة رغباتهم ضد

 تبددت .األرض على انشــقوا األرض شحم مثل اللينه، كلماتي

 توكلت عليك يارب .يارب إليك عيوننا ألن ،الجحيم عند عظامهم

 شكوك ومن لي، نصبوه الذي الفخ من إحفظني .نفسي تقتل فال

 حتى وحدى أنا وأكون شباكهم، في الخطاة يسقط .اإلثم فاعلي

 .هللويا .اإلثم يجوز



ُعون   اِدى وا ألْرب  ْزُموُر الْما ئُة واْلح   الم 

 أسكب  تضرعت الرب إلى بصوتي صرخت، الرب إلى بصوتي

 وأنت منى روحي فناء عند ضيقي لديه أبث توسلى، أمامه

 عن تأملت .فخا لي أخفوا أسلك الذى الطريق في .سبلي علمت

 منى، المهرب ضاع .يعرفنى  من يكن فلم وأبصرت، اليمين

 هو أنت  :وقلت رب يا إليك فصرخت نفسي عن يسأل من وليس

 قد فإنى طلبتى، إلى أنصت .األحياء أرض في وحظى رجائى

 أكثر اعتزوا قد ألنهم يضطهدونني، الذين من نجني .جدا تذللت

 إياى .يارب أسمك أشكر لكى نفسي، الحبس من أخرج .منى

 .هللويا .تجازينى حتى الصديقون ينتظر



ُعون   اِمُس وا ألْرب  ْزُموُر الْما ئُة واْلخ   الم 

 ما إللهي وأرتل حياتي، في الرب أسبح .الرب نفسي يا سبحي

 الذين .البشر بنى على وال الرؤساء على تتكلوا ال .حياً  دمت

 فى ترابهم، إلى فيعودون روحهم تخرج .خالص عندهم ليس

 معينه، يعقوب إله لمن طوبى .أفكارهم كافة تهلك اليوم ذلك

 وكل والبحر واألرض السماء صنع الذى .إلهه الرب على واتكاله

 .للمظلومين الحكم الصانع .الدهر إلى العدل الحافظ .فيها ما

 يقيم الرب .المأسورين يحل الرب .للجياع الطعام المعطي

 الرب .الصديقين يحب الرب العميان، يحكم الرب .الساقطين

 يملك .الخطاة طرق ويبيد واألرملة، اليتيم ويعضد الغرباء يحفظ

 .هللويا .جيل إلى جيل من صهيون يا وإلهك الدهر، إلى الرب



ُعون   ْزُموُر الْما ئُة والّساِدُس وا ألْرب   الم 

 يبني الرب .التسبيح يلذ إللهنا جيد، المزمور فإن الرب سبحوا 

 منكسري يشفي الرب .إسرائيل متفرقى يجمع الرب أورشليم،

 ولكافتها الكواكب، كثرة المحصي .كسرهم جميع ويجبر .القلوب

 إحصاء وال قوته، هى وعظيمة الرب هو عظيم .أسماء يعطى

 إبتدئوا .األرض إلى الخطاة ويذل الودعاء، يرفع الرب .لفهمه

 السماء يجلل الذى .بالقيثارة إللهنا رتلوا باإلعتراف، للرب

 على العشب ينبت الذى .المطر لألرض يهيئ الذى بالغمام،

 ولفراخ طعامها البهائم ويعطي البشر، لخدمة والخضرة الجبال،

 .الرجل بساقى يسر وال الخيل، قوة اليؤثر تدعوه التي الغربان

 .هللويا   .رحمته وبالراجين بخائفيه، الرب يسر بل



ُعون   ْزُموُر الْما ئُة والّساِبُع وا ألْرب   الم 

 قوى قد ألنه  صهيون يا إلهك سبحي أورشليم، يا الرب سبحي

 سالم، فى تخومك جعل الذي .فيك بنيك وبارك أبوابك، مغاليق

 األرض، إلى كلمته يرسل الذى .الحنطة شحم من ويشبعك

 المذرى كالصوف، الثلج المعطى .جدا عاجال قوله فيسرع

 من برده وجه قدام الفتات، مثل الجليد ويلقي .كالرماد الضباب

 المخبر .المياه فتسيل ربحه تهب فتذيبه، كلمته يرسل  يقوم؟

 بكل هكذا يصنع لم إلسرائيل، وأحكامه وفرائضه ليعقوب، كلمته

 .هللويا .لهم يوضحها لم وأحكامه األمم،



 بارا كان اإلنسان وهذا سمعان، اسمه بأورشليم كان إنسان وإذا

 قد وكان .عليه كان القدس والروح اسرائيل تعزية متوقعا تقيا

 يعاين أن قبل الموت يرى ال أنه القدس الروح من بوحي أعلم

 بالطفل دخل ولما الهيكل، إلى بالروح فأقبل .الرب المسيح

 سمعان حمله الناموس، فى يجب كما عنه ليصنعا أبواه يسوع

 بسالم عبدك تطلق ياسيدى األن  :قائال هللا وبارك ذراعيه على

 أمام أعددته الذي خالصك أبصرتا قد عيني ألن قولك، حسب

  .إسرائيل لشعبك ومجداً  لألمم، تجلى نوراً   .الشعوب جميع

 .دائماً  هلل والمجد

 اإلنجيل المقدس
 اإلنجيلي البشير  (لوقا مار)صل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا 

 .آمين. بركاته على جميعنا
(2 :25-32) 



 من ومرتعبا مرعوبا العادل، الديان أمام أقف أن عتيد أنا هوذا

 الدينونة، يستوجب المالهى فى المنقضى العمر ألن ذنوبى، كثرة

 فى التراب ألن ساكنة، األرض فى دمت ما نفسى يا توبى لكن

 من الجحيم فى وال يذكر من الموتى فى وليس يسبح ال القبر

 المخلص إلى وتضرعى الكسل رقاد من انهضى بل .يشكر

 { ذوكصابترى } .وخلصنى ارحمنى اللهم :قائلة بالتوبة

عُ  ِذِه اْلقِط   :ُثّم ُتق الُ ه 

 حجة يانفسى لك لكان مؤبدا، العالم وهذا ثابتا العمر كان لو

 أمام القبيحة وشرورك الرديئة أفعالك انكشفت إذا لكن واضحة،

 الخطايا سرير على وأنت تجيبى جواب فأى العادل، الديان

 إلهنا، المسيح أيها متهاونة؟ الجسد إخضاع وفى منطرحة،

   .أفزع المرهوب حكمك لكرسى



 .عبدك على المعونة السريع ظلك أسبلى الطاهرة العذراء أيتها

 المريضة نفسى وأنهضى .عنى الرديئة األفكار أمواج وأبعدى

 قادرة أم فإنك .عميق سبات فى استغرقت ألنها والسهر، للصالة

 المسيح يسوع وإلهى ملكى الحياة ينبوع والدة معينة رحيمة

 .رجائى

 أنا .أجــزع الهــوتك شــعاع ولنور .أخشــع دينونتك ولمجلس

 لكنى .حياتى فى المتهاون فراشى، على الراقد المتدنس، الشقى

 فإنى لى اغفر اللهم :قائالً  صدرى، قارعا العشار صورة أتخذ

 { نين كى } .خاطئ



 أنت مبارك .خطية بغير الليلة هذه فى تحفظنا أن رب يا تفضل

 مجداً  مملؤ القدوس واسمك بركة، ومتزايد آبائنا إله الرب أيها

 عليك، اتكالنا كمثل رب يا علينا رحمتك فلتكن .آمين األبد إلى

 .حينه فى طعامهم تعطيهم الذى أنت ألنك تترجاك، الكل أعين ألن

 رب يا وأنت .كلها األرض أقطار يارجاء مخلصنا هللا يا إسمعنا

 رب يا أنت مبارك .آمين األبد وإلى الجيل هذا من وتنجينا تحفظنا

  أنت مبــارك .حقـــوقك فهمنى رب يا أنت مبــارك .عدلك علمنى

 يديك أعمال .األبد إلى دائمة رحمتك رب يا . برك لى أنر رب يا

 أنا .جيل إلى جيل من ملجأ لى صرت ألنك ترفضها، ال رب يا

 .إليك أخطأت فإنى نفسى، وخلص ارحمنى وقلت الرب إلى طلبت

   فخلصنى، إليك التجأت رب يا

 :المصلى يقول ثم



 ينبوع وعندك إلهى، هو أنت ألنك .مشيئتك أصنع أن وعلمنى

 للذين رحمتك فلتأت .النور نعاين رب يا وبنورك الحياة،

 يحق لك .البركة تجب لك .القلوب للمستقيمى وبرك يعرفونك،

 القدس والروح واإلبن اآلب أيها التمجيد ينبغى لك .التسبيح

 اإلعتراف هو جيد . آمين .األبد وإلى واآلن البدء منذ الكائن

 الغدوات فى برحمتك يخبر أ .العلى أيها إلسمك والترتيل للرب،

 . ليلة كل فى وحقك

ات   ْقِديس   الّثالُث ت 

 ولد الذي يموت، ال الذي الحي قدوس القوى، قدوس هللا، قدوس

 .ارحمنا العذراء من

 الذي يموت، ال الذي الحي قدوس القوى، قدوس هللا، قدوس

  .ارحمنا عنا صلب



 قام الذي يموت، ال الذي الحي قدوس القوى، قدوس هللا، قدوس

 .ارحمنا السموات إلى وصعد األموات من

 دهر وإلى أوان وكل اآلن القدس، والروح واالبن لألب المجد

 .آمين الدهور

 أيها .ارحمنا القدوس الثالوث أيها .ارحمنا القدوس الثالوث أيها

 اغفر رب يا .خطايانا لنا اغفر رب يا .ارحمنا القدوس الثالوث

 .شعبك مرضى افتقد رب يا .زالتنا لنا اغفر رب يا  .آثامنا لنا

 يا رقدوا، الذين وأخواتنا آباؤنا .القــدوس أسمك أجل من أشفهم

 طلباتنا وأقبل أعنا رب يا خطية بال هو يامن .نفوسهم نيح رب

 يا .ارحم رب يا .المثلث والتقديس والعزة المجد لك ألن .إليك

 .آمين .بارك رب يا .ارحم رب



انِ   ِبْدُء ق اُنوُن اإلِيم 

 والدة القديسة العذراء أيتها ونمجدك الحقيقي النور أم يا نعظمك

 لك المجد .نفوسنا وخلص أتى العالم، مخلص لنا ولدت ألنك اإلله

 تهليل الشهداء، إكليل الرسل، فخر المسيح، وملكنا سيدنا يا

  بالثالوث نبشر الخطايا، غفــران الكنائس، ثبات الصــديقين،

 رب يا .ارحم رب يا .ونمجده له نسجد واحد، الهوت المقدس،

 .آمين .بارك رب يا .ارحم

اِن الُمق ّدُس األرُثوُذْكِسىّ   ق اُنوُن اإلِيم 

 خالق الكل، ضابط اآلب، هللا واحد، بإله نؤمن بالحقيقة

 واحد برب نؤمن .يرى ال وما يرى ما واألرض، السماء

  الوحيد، هللا أبن المسيح، يسوع



 حق، إله من حق إله نور، من نور الدهور، كل قبل اآلب من المولود

 هذا .شئ كل كان به الذي الجوهر، في لألب مساوي مخلوق، غير مولود

 وتجسد السماء من نزل خالصنا، أجل ومن البشر، نحن أجلنا من الذي

 عهد على عنا وصلب تأنس، العذراء مريم ومن .القدس الروح من

 في كما الثالث اليوم في األموات بين من وقام وقبر تألم .البنطى بيالطس

 مجده في يأتي وأيضاً  أبيه، يمين عن وجلس السموات، إلى وصعد الكتب،

 بالروح نؤمن نعم  .انقضـاء لملكه ليس الذي واألمــوات، األحياء ليدين

 واالبن اآلب مع ونمجده له نسجد .اآلب من المنبثق ألمحي الرب القدس،

 ونعترف .رسولية جامعة مقدسة واحدة وبكنيسة .األنبياء في الناطق

 الدهر وحياة األموات قيامة وننتظر .الخطايا لمغفرة واحدة بمعمودية

 .آمين .األتي



 :المصلى يقول ثم

 (يا رب ارحم) كيريى ليصون  

ّرة   41  م 

قُولُ  ُثمّ   :ي 

 مملؤتان واألرض السماء .الصباؤوت رب قدوس قدوس قدوس

 الثالوث أيها .الكل ضابط اآلب هللا يا ارحمنا .وكرامتك مجدك من

 لنا ليس ألنه معنا، كن القوات إله الرب أيها .ارحمنا القدوس

 هللا يا لنا واصفح واغفر حل .سواك وضيقاتنا شدائدنا في معين

 إرادتنا، بغير صنعناها والتي بإرادتنا صنعناها التي سيئاتنا، عن

 الخفية معرفة، بغير فعلناها والتي بمعرفة فعلناها التي

 دعي الذي القدوس أسمك أجل من لنا اغفرها رب يا والظاهرة،

   .كخطايانا وال رب يا كرحمتك .علينا



 السموات في الذي أبانا :بالشكر نقول أن مستحقين واجعلنا 

 ............... أسمك ليتقدس

ا الّتْحلِيلُ  ذ  ه   و 

 أو بالفعل كان إن اليوم، هذا فى أليك به أخطأنا ما جميع يارب

 أجل من لنا واغفر فاصفح الحواس، بجميع أو بالفكر أو بالقول

 بليلة اللهم علينا وأنعم .البشر ومحب كصالح القدوس اسمك

 السالمة مالك لنا وأرسل قلق كل من طاهراً  النوم وبهذا سالمة،

 .العدو تجربة كل ومن ضربة، كل ومن شر، كل من ليحرسنا

 وإلهنا ربنا الوحيد إلبنك التى البشر ومحبة والرأفات بالنعمة

 المجد معه بك يليق قبله من الذى هذا .المسيح يسوع ومخلصنا

 اآلن .لك المساوى المحى القدس الروح مع والعزة، والكرامة

 . آمين الدهور دهر وإلى أوان وكل



ة   اع  ُة ُتق الُ آِخر  ُكلُ س   ُطْلب 
 

 في ساعة، وكل وقت كل في من يا .ارحمنا ثم هللا يا ارحمنا

 إلهنا المسيح .وممجد له مسجود األرض، وعلى السماء

  يحب الذي التحنن الجزيل الرحمة، الكثير الروح الطويل الصالح،

 موت يشاء ال الذي .أنا أولهم الذين الخطاة ويرحم الصديقين

 ألجل الخالص إلى الكل الداعي .ويحيا يرجع ما مثل الخاطئ

 وكل الساعة هذه في منا أقبل رب يا .المنتظرة بالخيرات الموعد

 .آمين .طلباتنا ساعة



  :يتلو المصلى مقدمة كل ساعة

  الربانية الصالة

    الشكر صالة

       الخمسون المزمور

 خدماتثالث ال

  



 بخالص علينا ينعم لكى القوات، رب لنسبح النور بنى يا قوموا

 .الغفلة نوم عقولنا من انزع جسدياً  أمامك نقف عندما .نفوسنا

 الصالة، وقت أمامك نقف كيف نفهم لكى يقظة رب يا أعطنا

 خطايانا بغفران ونفوز الالئق، التمجيد فوق إلى لك ونرسل

   . الكثيرة

 .{ المجد لك يامحب البشر}

قٌولُ ال ُمصل ى  :ُثّم ي 

ْزُموُر الْما ئُة والّثال ُث والّثالُثون    الم 

 ديار فى  الرب بيت في القائمين الرب عبيد يا الرب باركوا ها

 .الرب وباركوا القدس، إلى أيديكم ارفعوا الليالي فى .إلهنا

  .واألرض السماوات خلق الذى صهيون، من الرب يبارككم

 .{ المجد لك يامحب البشر } 



 إلى طلبتى فلتدخل .فهمنى كقولك رب، يا قدامك توسلى فليدن

 ما إذا السبح، شفتاى تفيض .أحينى ككلمتك رب، يا حضرتك

 وصاياك جميع ألن بأقوالك، يجيب لسانى .حقوقك علمتنى

 إلى إشتقت .وصاياك اشتهيت ألنى لخالصى يدك لتكن .عادلة

 .وتسبحك نفسى تحيا .تالوتى هو وناموسك رب، يا خالصك

 فإنى عبدك فاطلب الضال الخروف مثل ضللت .تعيننى وأحكامك

 .أنس لم لوصاياك

 دهر وإلى أوان وكل اآلن القدس، والروح واإلبن لآلب المجد

 وإلى اآلن منذ القدس، والروح واإلبن لآلب المجد .آمين الدهور

 الصـالح، البشــر محب يا لك المجـد .آمين كلها اآلباد أبد

   .قديسيك جميع مع مريم العذراء ألمك الســـالم

  .لك أيها الثالوث المقدس ارحمناالمجد 



 كل وجهه قدام من وليهرب أعدائه، جميع وليتبدد هللا، فليقم

 ألوفاً  ألوفاً  بالبركة فليكن شعبك وأما .القدوس اسمه مبغضى

 فمى ولينطق شفتى افتح يارب إرادتك، يصنعون ربوات وربوات

 .هللويا  .آمين بتسبيحك

تسبحة نصف الليل المبارك، أقدمها للمسيح 

 .ملكى وإلهى ، وأرجوهُ أن يغفر لى خطاياى



الثُ  ْزُموُر الث   الم 

 كثيرون على قاموا كثيرون .يحزنوني الذين كثر لماذا رب يا 

 هو أنت رب يا أنت .بإلهه خالص له ليس لنفسي، يقولون

 صرخت الرب إلى بصوتي .رأسي ورافع مجدي ناصري،

 اسـتيقظت ثم ونمت اضطجعت آنا .قدسه جبل من لي فاستجاب

 بي المحيطين الجموع ربوات من أخاف فال .ناصري الرب ألن

 من كل ضربت ألنك إلهي يا خلصني رب يا قم .علي القائمين

 وعلى الخالص للرب .سحقتها الخطاة أسنان .باطالً  يعاديني

 .هللويا  .بركته شعبه



ْزُموُر الّساِدسُ   الم 

 رب يا ارحمني .بسخطك تؤدبني وال بغضبك تبكتني ال رب يا

 قد ونفسي .اضطربت قد عظامي فإن رب يا إشفني ضعيف فإني

 وأحيني نفسي،  ونج عد .متى فإلى رب يا وأنت .جداً  انزعجت

 الجحيم في وال يذكرك من الموت في ليس ألنه .رحمتك اجل من

 سريري، ليلة كل أعوم .تنهدي في تعبت .لك يعترف من

 من هزمت .عيناي الغضب من تعكرت .فراشي أبل وبدموعي

 قد الرب ألن اإلثم فاعلي جميع يا عني أبعدوا .أعدائي سائر

 .قبل لصالتي الرب .تضرعي سمع الرب .بكائي صوت سمع

 ورائهم إلى ليرتدوا أعدائي، جميع جداً  وليضطرب فليخز

 .هللويا .جداً  سريعاً  بالخزى



ر   ش  ْزُموُر الّثاِنى ع   الم 

 وجهك تصرف حتى االنقضاء؟ إلى تنساني؟ رب يا متى إلى

 األوجاع وهذه نفسي، في المشورات هذه أردد متى إلى عني؟

 واستجب أنظر علي؟ عدوي يرتفع متى إلى كله؟ النهار قلبي في

 يقول لئال .الموت نوم أنام لئال عيني أنر .وإلهي ربى يا إلي

 أنا إن يتهللون يحزنونني الذين .عليه قويت قد أني عدوي

 أسبح .بخالصك قلبي يبتهج .توكلت رحمتك فعلى أنا أما .زللت

 .هللويا .العالي الرب ألسم وأرتل إلى، المحسن الرب

ْزُموُر الّتاِسُع وا لّسُتون    الم 

 ويخجل ليخز وأعنى أسرع رب يا .معونتي إلى التفت اللهم

 .الشرا لي يطلبون الذين ويخجل خلف إلى وليرتد .نفسي طالبو

  .نعماً  نعماً  لي يقولون الذين سريعاً  بالخزى وليرجع



 حين كل في وليقل يلتمسونك، الذين جميع بك ويفرح وليبتهج

 اللهم  .وفقير فمسكين أنا وأما .الرب ليتعظم خالصك محبو

 هللويا .تبطئ فال رب يا ومخلصي معيني أنت .أعنى

ْزُموُر الّتْسُعون    الم 

 للرب يقول .السماء إله ظل فى يستريح العلي، عون في الساكن

 فخ من ينجيك ألنه .عليه فاتكل إلهي وملجأي، ناصرى هو أنت

 وتحت يظللك،  منكبيه وسط فى .الخطر  الوباء ومن الصياد،

 خوف من تخشى فال .كالسالح بك يحيط عدله تعتصم، جناحيه

 في يسلك أمر من وال .النهار في يطير سهم من وال الليل،

 الوف يسارك عن يسقط .الظهيرة في يفسد هالك من وال الظلمة،

 بعينيك بل (الشر) إليك يقترب فال أنت وأما ربوات، يمينك وعن

   .تبصر الخطاة ومجازاة تعاين،



 تصيبك فال .ملجأك العلي جعلت رجائى، رب يا أنت ألنك

 .بك مالئكته يوصي ألنه .مسكنك من ضربة تدنو وال الشرور،

 تعثر لئال يحملونك، أيديهم وعلى .طرقك جميع في ليحفظوك

 .والتنين األسد وتسحق الحيات، وملك األفعى تطأ .رجلك بحجر

  يدعوني .إسمي عـــرف ألنه أرفعــه فأنجيه، بى تعــلق ألنه

 األيام طول ومن وأمجده أنقذه الشدة، في أنا معه له، فأستجيب

 .هللويا .خالصي وأريه أشبعه،

ر   ش  ْزُموُر الْما ئُة واْلّساِدُس ع   الم 

 رحمته ألن .الشعوب كافة ولتباركه األمم، جميع يا الرب سبحوا

 .هللويا .األبد إلى يدوم الرب وحق علينا، قويت قد

 



ر   ش  ْزُموُر الْما ئُة واْلّساِبُع ع   الم 

 بيت ليقل .رحمته األبد إلى وأن صالح ألنه للرب إعترفوا

 أنه هرون بيت ليقل .رحمته األبد إلى وأن صالح أنه إسرائيل

 إلى وأن صالح أنه الرب أتقياء ليقل .رحمته األبد إلى وأن صالح

 لى فاستجاب الرب، إلى صرخت فىضيقتى .رحمته األبد

 بي يصنع ماذا أخشى، فال عونى الرب .الرحب إلى وأخرجنى

 الرب على اإلتكال .بأعدائي أرى وأنا معين، لي الرب اإلنسان؟

 الرجاء من خير بالرب الرجاء البشر، على اإلتكال من خير

  .منهم انتقمت الرب وباســم بي، أحاطــوا األمم كل .بالرؤساء

 بي احاطوا قهرتهم الرب وباسم واكتنفوني، احتياطاً  بي أحاطوا

   شوك، فى كنار والتهبوا الشهد، حول النحل مثل



 قوتي .عضدني والرب .ألسقط دفعت .منهم انتقمت الرب باسم

 التهليل صوت .خالصا لي صار وقد .الرب هو وتسبحتى

 يمين .قوة صنعت الرب يمين األبرار، مساكن في والخالص

 أحيا بل بعد، أموت فلن قوة صنعت الرب يمين رفعتنى، الرب

 لم الموت وإلى .الرب أدبني تأديبا الرب، بأعمال وأحدث

 وأعترف فيها أدخـــل لكى البر، أبواب لي إفتحوا .يسلمني

 لك أعترف .فيه يدخلون والصديقون الرب، باب هو هذا .للـــرب

 رزله الذي الحجر .مخلصا لى وكنت لي استجبت ألنك يارب،

 وهو هذا، كان الرب قبل من .للزاوية رأس صار هذا البناؤون،

 فلنبتهج الرب صنعه الذي اليوم هو هذا .أعيننا في عجيب

 اآلتي مبارك  سبلنا، سهل رب يا خلصنا، رب يا .فيه ونفرح

  .علينا أضاء الرب هللا .الرب بيت من باركناكم الرب، باسم



 إلهي هو أنت .المذبح قرون حتى بموكب عيداً  رتبوا

 استجبت ألنك رب، يا لك أعترف .فأرفعك أنت إلهى فأشـــــكرك،

 األبد إلى وأن صالح، فإنه الرب أشكروا .مخلصاً  لى وصرت لى

 .هللويا .رحمته

ر   ش  ْزُموُر الْما ئُة والّثاِمُن ع   الم 

 ناموس في السالكون الطريق، فى عيب بال الذين طوباهم - 1

 قلوبهم كل ومن شهاداته، يحفظون الذين طوباهم .الرب

 أنت .سبله فى يسلكوا أن يهووا لم اإلثم صانعى ألن .يطلبونه

 حفظ إلى تستقيم طرقي ليت فيا جداً، وصاياك تحفظ أن أمرت

 أشكرك .وصاياك جميع إلى تطلعت إذا أخزى ال حينئذ .حقوقك

 فال .أحفظ وحقوقك .عدلك أحكام عرفت إذ قلبى، باستقامة يارب

 .{البشر يامحب لك المجد} .الغاية إلى ترفضني



 قلبي كل من .أقوالك بحفظه طريقه؟ الشاب يقوم بماذا  - 2

 ال لكى قلبي، في أقوالك أخفيت .وصاياك عن تبعدنى فال طلبتك،

 أظهرت بشفتي .حقوقك علمني رب يا أنت مبارك .إليك أخطئ

 بوصاياك غنى كل مثل شهاداتك بطريق وفرحت فمك، أحكام كل

 الهج، بفرائضك .طرقك فى وأتفهم أتكلم،

 .{البشر يامحب لك المجد} .كالمك أنسى وال

  

 فأبصر  عيني، عن إكشف .أقوالك وأحفظ فأحيا، عبدك كافئ - 3

 عني تخف فال األرض، في أنا غريب .ناموسك من عجائب

 إنك .حين كل في أحكامك اشتهاء إلى نفسي إشتاقت .وصاياك

 إنزع .وصاياك عن حادوا الذين المالعين، المتكبرين انتهرت

  .ابتغيت لشهاداتك فإني والخزى، العار عني



 ألن بحقوقك يهتم فكان عبدك أما علي، وتقاولوا الرؤساء جلس

 يامحب لك المجد} .مشورتي هى وحقوقك درسى، هي شهاداتك

 .{البشر

   

 .بطرقك أخبرت .ككلمتك فأحيني نفسي، بالتراب لصقت - 4

 فى فألهج فهمني  عدلك وطريق حقوقك علمني .لي فاستجبت

 الظلم طريق أقوالك، فى فثبتني الحزن من نفسي ذبلت .عجائبك

 الحق، طريق اخترت إنى .ارحمني وبناموسك عني، أبعد

 طريق في .تخزني فال رب يا بشهاداتك لصقت .أنس لم وأحكامك

 .{البشر يامحب لك المجد} .قلبى وسعت عندما سعيت وصاياك

  



 .حين كل فأتبعه حقوقك، طريق فى ناموساً  رب يا لى ضع - 5 

 سبيل في إهدني .قلبي بكل وأحفظه ناموسك، عن فأبحث فهمني

 .الظلم إلى ال شهاداتك إلى قلبي أمل .هويت إياها فإني وصاياك،

 قولك ثبت .أحيني سبلك وفي األباطيل، تعاينا لئال عيني أردد

 أحكامك فإن منه حذرت الذي العار عنى وانزع خوفك، فى لعبدك

 يامحب لك المجد} .ببرك فأحيني وصاياك، اشتهيت قد ها حلوه،

 .{البشر

  

 معيري فأجيب  كقولك وخالصك رب، يا رحمتك على لتأت - 6

 الحق، قول فمي من تنزع فال .أقوالك على اتكلت ألني بكلمة،

 األبد إلى حين، كل فى شريعتك وأحفظ .أحكامك على توكلت ألنى

 .ابتغيت لوصاياك ألنى السعه، فى أسلك كنت .الدهر مدى وإلى

  أخز، ولم الملوك قدام بشهادتك وتكلمت



 وصاياك إلى يدي ورفعت .جداً  احببتها التي بوصاياك ولهجت

 .{البشر يامحب لك المجد} .فرائضك وتأملت جداً، وددتها التي

  

 الذى هذا .أتكل عليه جعلتني الذي كالمك لعبدك أذكر - 7

 تجاوزوا لمتكبرين إن .أحياني قولك ألن مذلتي، في عــزاني

 أحكامك تذكرت .أمل لم ناموسك عن أنا أما الغاية، إلى الناموس

 الذين الخطاة أجل من ملكتنى الكآبة .فتعزيت الدهر منذ يارب

 .مسكنى موضع فى مزامير لى كانت حقوقك .ناموسك تركوا

 لي صار هذا شريعتك، وحفظت رب، يا اسمك الليل في ذكرت

 .{البشر يامحب لك المجد} .حقوقك طلبت ألني

  



 وجهك ترضيت .وصاياك أحفظ أن فقلت يارب، أنت نصيبي - 8

 قدمى فرددت طرقك، في تفكرت ألنى .كقولك فارحمني قلبي، بكل

 رباطات .وصاياك حفظ عن أتوان ولم أسرعت .شهاداتك إلى

 الليل نصف في .أنسها فلم شريعتك أما علي، التفت الخطاة

 يخافونك، الذين لكل أنا شريك .عدلك أحكام على ألشكرك نهضت

 فعلمني األرض، امتألت يارب رحمتك من .وصاياك وللحافظين

 .{البشر يامحب لك المجد} .عدلك

  

 وأدباً  صالحاً  .قولك حسب رب يا عبدك، مع صنعت خيرا - 9

 أنا أذلل أن قبل .وصاياك صدقت قد ألني علمني، ومعرفة

  فبصـــالحك رب، يا أنت صـــالح .كــالمك حفظت واآلن تكاسلت،

   المتكبرين، ظلم على كثر .حقوقك علمني



 وأنا قلبهم، الشحم مثل سمن .وصاياك عن أبحث قلبي بكل وأنا

 .حقوقك أتعلم حتى أذللتنى، أنك لي خير .بناموسك لهجت

 يامحب لك المجد} .فضة ذهبو ألوف من لي خير فمك ناموس

 .{البشر

  

 الذين .وصاياك فأتعلم فهمني وجبلتانى، صنعتاني يداك - 10

 يا علمت قد .وثقت بكالمك ألني ويفرحون، يبصروننى يخافونك

 رحمتك رب يا على فلتأت .أذللتني وبحق عادله، أحكامك أن رب

 ناموسك ألن فأحيا، رأفتك لتأتيني .لعبدك قولك نظير لتعزيتي،

 ظلماً، علي الشرع خالفوا ألنهم .المتكبرون ليخز .درسى هو

 يتقونك الذين إلي وليرجع .وصاياك على مثابراً  كنت وأنا

   .أخزى ال لكي عدلك فى عيب بال وليصرقلبي .عجائبك ويعرفون

  .{البشر يامحب لك المجد}



 عيناي كلت .توكلت وعلىكالمك خالصك، إلى نفسي تاقت - 11

 في زق مثل صرت تعزيني؟ متى قائالً  أقولك، إلى النظر من

 حكما لى تجري متى عبدك؟ أيام هي كم .أنس لم ولحقوقك جليد،

 بكالم الناموس مخالفو معـى تكلـم يضـــطهدونني؟ الــذين علــى

 حق، هى وصاياك كل ألن .رب يا كناموسك ليس لكن هذيان،

 فلم أنا وأما .األرض من يفنوني كادوا .فأعني طردونى قد وبظلم

 .فمك شهادات فأحفظ أحيني رحمتك حسب .وصاياك أترك

 .{البشر يامحب لك المجد}

  

 جيل وإلى األبد، إلى  السماوات في دائمة كلمتك رب يا - 12

 أيضاً  والنهار بأمرك، ثابتة فهى األرض أسست حقك، فجيل

   لك، متعبدة األشياء كل ألن ثابت،



 الدهر وإلى .مذلتي في حينئذ لهلكت تالوتي شريعتك تكن لم لو

 يا فخلصني أنا لك .رب يا أحييتني بها ألنك وصاياك، أنسى ال

 ليهلكوني، الخطاة انتظر إياي طلبت لوصاياك ألني رب،

 فواسعة وصاياك أما منتهى، رأيت تمام لكل .فهمت ولشهاداتك

 .{البشر يامحب لك المجد} .جداً 

  

 علمتنى تالوتى النهار طول فهو رب يا اسمك هو محبوب - 13

 من أكثر .اآلبد إلى  لى ثابتة ألنها أعدائي، من أفضل وصاياك

 من أكثر .درسى هي شهاداتك ألن فهمت، يعلمونني الذين جميع

 منعت خبيث طريق كل من .وصاياك طلبت ألني فهمت، الشيوخ

 لى وضعت ألنك ،أحد لم أحــكامك عن .كالمك أحفظ لكي رجــلي،

   .ناموسا



 .فمي فى والشهد العسل من أفضل حلقى، فى حلوة كلماتك إن

 وضعت ألنك الظلم طرق كل أبغضت فلهذا تفطنت، وصاياك من

 . {البشر يامحب لك المجد} .ناموساً  لى

  

 على فأقمت حلفت .لسبيلي ونور كالمك لرجلي مصباح - 14

 .كقولك أحينى رب يا الغاية إلى جداً  تذللت .عدلك أحكام حفظ

 يديك في نفسي  .علمني وأحكامك رب، يا باركها فمي تعهدات

 عن أضل ولم فخا، الخطاة لى أخفى .أنس لم وناموسك حين، كل

 عطفت .قلبي بهجة هي ألنها األبد، إلى شهاداتك ورثت .وصاياك

 يامحب لك المجد} .المكافأة أجل من األبد، إلى برك ألصنع قلبي

  .{البشر



 أنت ألنك أحببت، ولناموسك أبغضت، الناموس لمتجاوزى - 15

 األشرار، أيها عنى إبعدوا .توكلت كالمك وعلى وناصرى، معينى

 تخيب وال فأحيا، قولك حسب عضدني .إلهي وصايا عن فأفحص

 رذلت .حين كل وصاياك فى وأدرس فأخلص، أعنى .رجائي

 عصــاة .ظلــم فكـــرهم ألن وصاياك، عن حادوا الذين سائر

 كل فى شهاداتك أحببت فلهذا األرض، خطاة ســـائر حســبت

 المجد} .جزعت أحكامك من ألنى ،لحمي فى خوفك سمر .حين

 .{البشر يامحب لك

  

 .يظلموننى الذين إلى تسلمني فال وعدالً، حكما أجريت قد - 16

 قد عيناي .المتكبرون على يجوز لئال الخير، فى كفيالً  لعبدك كن

  .عدلك وقول خالصك انتظار من ذبلتا



 أنا، عبدك .علمني وحقوقك رحمتك، حسب عبدك مع إصنع

 قد ألنهم للرب، فيه يعمل وقت إنه .شهاداتك فأعرف فهمني

 الذهب من أفضل وصاياك أحببت هذا ألجل .ناموسك نقضوا

 ظلم طريق وكل تقومت، وصاياك كل بإزاء هذا وألجل .والجوهر

 .{البشر يامحب لك المجد} .أبغضت

  

 أقوالك إعالن .نفسي حفظتها لذلك شهاداتك، هي عجيبة - 17

 روحاً، لى واجتذبت فمي فتحت .الصغار األطفال ويفهم لى، ينير

 للذين كرحمتك وارحمني، إلي أنظر .اشتقت لوصاياك ألنى

 .أثم أى علي يتسلط  فال كقولك، خطواتي قوم .اسمك يحبون

 على بوجهـــك أضئ .وصـــاياك فأحفظ الناس ظلم من أنقذنى

 المياه، مجارى فى عيناى غاصت  حقوقك وعلمنــي عبــدك

 .{البشر يامحب لك المجد} .ناموسك يحفظوا لم ألنهم



 بالعدل كثيراً  أوصيت .مستقيم وقضاؤك رب، يا أنت عادل - 18

 أعدائي ألن أكلتنى، بيتك غيرة شهاداتك، هما اللذين والحق،

 أنا صغير .أحبه وعبدك جداً، قولك ممحص .وصاياك نسوا

 حق وكالمك األبد، إلى هو حق عدلك .أنس لم وحقوقك ومرذول

 شهاداتك عادلة .درسى هى ووصاياك أدركانى، وشدة ضيق .هو

 .{البشر يامحب لك المجد} .فأحيا فهمني األبد، إلى

  

 أبتغى إنى رب، يا لي فاستجب قلبي كل من صرخت - 19

 قبل تقدمت .شهاداتك ألحفظ فخلصني، إليك صرخت .حقوقك

 وقت عيناي سبقت .توكلت كالمك وعلى وصرخت، الصبح

 كرحمتك، رب يا صوتي فاسمع .أقوالك جميع فى أللهج السحر

  .أحيني أحكامك وبحسب



 أنت قريب .ابتعدوا ناموسك وعن يطردونى، الذين باإلثم إقترب

 شهاداتك من عرفت البـدء منذ .هـى حـق وصــاياك وكل رب، يا

 .{البشر يامحب لك المجد} .أسستها الدهر إلى أنك

  

 أحكم .ناموسك أنس لم فإني وانقذني تواضعى إلى أنظر - 20

 الخالص هو بعيد .أحينى كالمك أجل من ونجنى، دعواي فى لى

 رب، يا جداً  كثيرة رأفتك .حقوقك يطلبوا لم ألنهم الخطاة، من

 يضطهدونني الذين هم كثيرون .أحيني أحكامك فحسب

 يفهمون ال الذين رأيت .أجنح لم شهاداتك وعن ويحزنوننى،

 أحببت فإنى رب يا أنظر .يحفظوا لم ألقوالك ألنهم فاكتأبت

 األبد وإلى حق، كالمك  بدء .أحيني رب يا فبرحمتك وصاياك،

 .{البشر يامحب لك المجد} .عدلك أحكام كل



 .قلبي جزع أقوالك ومن سبب، بال اضطهدوني الرؤساء - 21

 ورذلته، الظلم أبغضت .كثيرة غنائم وجد كمن بكالمك، أنا أبتهج

 أحكام على سبحتك النهار، في مرات سبع .فأحببته ناموسك أما

 .شــك لهم وليس اســمك، يحبون للذين عظيم سالم فليكن .عدلك

 وشهاداتك، وصاياك .حفظتها ووصاياك ،يارب خالصك توقعت

 .{البشر يامحب لك المجد} .يارب أمامك طرقي وكل

  

 طلبتي فلتدخل .فهمني كقولك .رب يا قدامك توسلى فليدن - 22

 ما إذا السبح، شفتاي تفيض .أحينى ككلمتك رب، يا حضرتك إلى

 وصاياك جميع ألن بأقوالك، ينطق لساني .حقوقك علمتني

  .وصاياك اشتهيت ألني لخالصى، يدك لتكن .عادلة



 نفسي تحيا .لهجى هو وناموسك رب، يا خالصك إلى إشتقت

 فأطلب الضال، الخروف مثل ضللت .تعينني وأحكامك .وتسبحك

 .هللويا .أنس لم لوصاياك فإني عبدك

 اإلنجيل المقدس
 اإلنجيلي البشير  (متى مار)صل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا 

 .آمين. بركاته على جميعنا
(25 :1-13) 

 مصابيحهن أخذن عذارى عشر السماوات ملكوت يشبه حينئذ

 وخمس حكيمات، كن منهن خمس العريس، الستقبال وخرجن

 .زيتا معهن يأخذن ولم مصابيحهن الجاهالت فأخذت .جاهالت

   .مصابيحهن مع آنيتهن في زيتا فأخذن الحكيمات وأما



 صار الليل انتصف ولما .ونمن كلهن نعسـن العريس أبطأ ولما

 حينئذ .للقائه واخرجن فقمن أقبل قد العريس هوذا :صراخ

 الجاهالت فقالت .مصابيحهن وزين جميعاً  العذارى أولئك قامت

 فأجابت  .تنطفئ مصابيحنا فإن زيتكن من أعطينا :للحكيمات

 إلى بالحرى فاذهبن إياكن، يكفيناة ال لعله :قائالت الحكيمات

 العريس، جاء ليبتعن ذهبن فلما  .لكن وابتعن الباعة

 جاءت أخيرا .الباب وأغلق العرس، الى معه دخلن والمستعدات

 فأجاب هو أما  .لنا افتح  ربنا ربنا :قائالت أيضا العذارى بقية

 ال ألنكم إذا فاسهروا .أعرفكن ال إني لكن أقول الحق  :وقال

 .اإلنسان ابن فيها يأتي التي الساعة وال اليوم تعرفون

 .والمجد هلل دائماً 



عُ  ِذِه اْلقِط   :ُثّم ُتق الُ ه 

 يجده الذى للعبد طوبى الليل، نصف فى يأتى الختن هوذا ها

 .معه المضى مستحق غير فإنه متغافالً  يجده الذى أما .مستيقظاً 

 بل .الملكوت خارج فتلقى نوما تثقلى لئال نفسى يا فانظرى

 أجل من هللا، يا أنت قدوس قدوس :قائلة واصرخى اسهرى

 { ذوكصابترى }  .ارحمنا اإلله والدة

 وأضيئى واستيقظى الرهيب، اليوم ذلك نفسى يا تفهمى

 الصوت نحوك يأتى متى تعلمين ال ألنك البهجة، بزيت مصباحك

 تنعسى، ال نفسى يا فانظرى .أقبل قد العريس هوذا ها :القائل

 بل .الجاهالت العذارى الخمس مثل قارعة خارجاً  تقفى لئال

 لك وينعم دسم، بدهن الرب المسيح تلتقى لكى متضرعة اسهرى

 { نين كى } .الحقيقى اإللهى مجده بعرس



 غير المنيع الحصن العذراء اإلله والدة يا خالصنا سور هى أنت

 .فرح إلى رديه عبيدك وحزن .المعاندين مشورة أبطلى .المنثلم

 .العالم سالم عن وتشفعى .حاربى ملوكنا وعن مدينتنا، وحصنى

 { نين كى } .اإلله ياوالدة رجاؤنا هى أنت ألنك

 مكان كل فى الحاضر الحق روح المعزى، السمائى الملك أيها

 وحل تفضل هلم الحياة، ومعطى الصالحات كنز الكل، والمالئ

  .نفوسـنا وخلص الصالح أيها دنس كل من وطهـرنا .فينا

 { ذوكصابترى }

 أيضاً  هلم السالم، وأعطيتهم المخلص أيها تالميذك مع كنت كما

 { نين كى } .نفوسنا ونج وخلصنا سـالمك وأمنحنا معنا كن



 ، السماء فى كالقيام نحسب المقدس هيكلك فى وقفنا ما إذا

 .الرحمة باب لنا إفتحى ، السماء باب هى أنت اإلله ياوالدة

 :المصلى يقول ثم

 (يا رب ارحم) كيريى ليصون  

ّرة   41  م 

قُولُ  ُثمّ   :ي 

 مملؤتان واألرض السماء .الصباؤوت رب قدوس قدوس قدوس

 الثالوث أيها .الكل ضابط اآلب هللا يا ارحمنا .وكرامتك مجدك من

 لنا ليس ألنه معنا، كن القوات إله الرب أيها .ارحمنا القدوس

 هللا يا لنا واصفح واغفر حل .سواك وضيقاتنا شدائدنا في معين

   إرادتنا، بغير صنعناها والتي بإرادتنا صنعناها التي سيئاتنا، عن



 الخفية معرفة، بغير فعلناها والتي بمعرفة فعلناها التي

 دعي الذي القدوس أسمك أجل من لنا اغفرها رب يا والظاهرة،

   .كخطايانا وال رب يا كرحمتك .علينا

 السموات في الذي أبانا :بالشكر نقول أن مستحقين واجعلنا 

 ............... أسمك ليتقدس



ر   ش  ْزُموُر الْما ئُة والّتاِسُع ع   الم 

 نفسي نج رب يا .لي فاستجبت حزنى، فى صرخت يارب إليك

 تزاد وماذا تعطى ماذا الغاش اللسان ومن الظالمة، الشفاه من

 ويل .البرية جمع من مرهفة األقوياء سهام الغاش؟ اللسان أيها

 طــويال  قيدار مساكن في وسكنت على، طالت قد غربتي فإن لى

 صاحب كنت السالم مبغضى ومع الغـــربة، فى نفســي ســكنت

 .هللويا . باطال يقاتلوننى كانوا به أكلمهم كنت وحين . سالم

 



ْشُرون   ْزُموُر الْما ئُة واْلع   الم 

 عند من معونتي .عوني يأتي حيث من الجبال، إلى عيني رفعت

 فما للزلل، رجلك يسلم ال .واألرض السماء صنع الذى الرب

 الرب .إسرائيل إله ينام وال ينعس ال هوذا .حافظك ينعس

 الشمس تحرقك فال .اليمنى يدك على يظلل الرب يحفظك،

 يحفظ الرب سوء، كل من يحفظك الرب .بالليل القمر وال بالنهار،

 .األبد إلى و اآلن من وخروجك دخولك يحفظ الرب .نفسك

 .هللويا

ْشُرون   اِدى واْلع  ْزُموُر الْما ئُة واْلح   الم 

 أبواب في أرجلنا وقفت .نذهب الرب بيت إلى لي بالقائلين فرحت

 ألن .ببعض بعضها متصلة مدينة مثل المبنية أورشليم .أورشليم

   .إلسرائيل شهادة الرب قبائل القبائل، صعدت هناك



 بيت كراسي .للقضاء كراسي نصبت هناك .الرب إلسم يعترفون

 ليكن لمحبيك، والخصب ألورشــليم، الســـالم إســـألوا .داود

 أجل من .الرصينة أبراجك في والخصب حصنك، في السالم

 الرب بيت أجل ومن .بالسالم أجلك من تكلمت وأقاربى، إخوتي

 .هللويا .الخيرات لك إلتمست إلهنا،

ْشُرون   ْزُموُر الْما ئُة والّثاِنى واْلع   الم 

 إلى العبيد عيون مثل هما فها .السماء ساكن يا عيني رفعت إليك

 أعيننا كذلك .سيدتها يدى األمةإلى عيني ومثل أموالهم، أيدي

 فإننا ارحمنا، رب يا إرحمنا .علينا يترأف حتى إلهنا الرب نحو

 من عاراً  نفوسنا امتألت ما وكثيراً  .هواناً  امتألنا ما كثيرا

 .هللويا .المتعظمين من وإهانة المخصبين،



ْشُرون   ْزُموُر الْما ئُة والّثالُِث واْلع   الم 

 معنا كان الرب أن لوال .إسرائيل ليقل معنا كان الرب أن لوال

 سخط عند أحياء، ونحن ألبتلعونا .علينا الناس قام عندما

 بل .السيل نفوسنا على وجاز الماء، فى لغرقنا إذا .علينا غضبهم

 لم الذي الرب مبارك .له نهاية ال الذى الماء نفوسنا على جاز

 فخ من العصفور مثل أنفسنا نجت .ألسنانهم فريسة يسلمنا

 الذى الرب باسم عوننا .نجونا ونحن انكسر الفخ الصيادين،

 .هللويا .واألرض السماء صنع

ْشُرون   ْزُموُر الْما ئُة والّراِبُع واْلع   الم 

 .األبد إلى يتزعزع ال صهيون، جبل مثل الرب على المتوكلون

 اآلن من شعبه حول والرب حولها الجبال .بأورشليم الساكن

   .األبد وإلى



 ال لكى الصديقين، نصيب على تستقر الخطاة عصا يترك ال الرب

 الصالحين إلى رب يا أحسن .األثم إلى أيديهم الصديقون يمد

 ينزعهم العثرات إلى يميلون الذين أما .القلوب المستقيمي وإلى

 .هللويا .إسرائيل على والسالم .اإلثم فعلة مع الرب

ْشُرون   اِمُس واْلع  ْزُموُر الْما ئُة واْلخ   الم 

 فمنا امتأل حينئذ فرحين صرنا صهيون سبي الرب رد ما إذا

 عظم قد الرب إن األمم فى يقال حينئذ .تهليالً  ولساننا فرحاً،

 رب يا أردد فرحين فصرنا معنا الصنيع الرب عظم.معهم الصنيع

 بالدموع يزرعون الذين .الجنوب في الســـيول مثل سبينا،

 حاملين باكون وهم يسيرون كانوا سيراً  .باإلبتهاج يحصدون

 .هللويا  .أغمارهم حاملين بالفرح ويعودون بذارهم،



ْشُرون   ْزُموُر الْما ئُة والّساِدُس واْلع   الم 

 يحرس لم وإن البناؤون، يتعب فباطالً  البيت، الرب يبن لم إن

 التبكيرفى لكم هو باطل .الحراس يسهر فباطالً  المدينة الرب

 يمنح فإنه .بالهموم الخبز آكلى يا الرقاد عن والتأخير القيام

 عطية البطن وثمرة الرب، من ميراث البنون   .نوما أحباءه

 الرجل هو مغبوط .الشبيبة أبناء كذلك القوى، بيد كالسهام .منه

 في  إعداءهم كلموا إذا يخزون ال حينئذ منهم، جعبته يمأل الذى

 .هللويا .األبواب

ْشُرون   ْزُموُر الْما ئُة والّساِبُع واْلع   الم 

 تأكل ألنك .طرقه في السالكين الرب، يتقون الذين لجميع طوبى

 تصير إمرأتك .الخير لك ويكون مغبوطا تصير أتعابك، ثمرة من

  بيتك، جوانب في مخصبة كرمة مثل



 يبارك هكذا .مائدتك حول الجــدد الزيتون غروس مثل بنوك

 وتبصر صهيون، من الرب يباركك .الرب المتقي اإلنســـان

 والسالم بنيك، بني وترى .حياتك أيام جميع أورشليم خيرات

 .هللويا .إسرائيل على

ْشُرون   ْزُموُر الْما ئُة والّثاِمُن واْلع   الم 

 كثيرة مراراً  .إسرائيل ليقل صباي منذ حاربوني كثيرة مراراً 

 جلدنى ظهري على .علي يقدروا لم وإنهم شبابي، منذ قاتلونى

 .الخطاة أعناق يقطع هو، صديق الرب .إثمهم وأطالوا الخطاة،

 وليكونوا .صهيون يبغضون الذين كل الوراء، الى وليرتد فليخز

 يمأل لم الذي .يقطع أن قبل تيبس الذي السطوح، عشب مثل

 يقل ولم .حضنه الغمور يجمع الذى وال يده، منه الحاصد

 .هللويا .الرب باسم وباركناكم عليكم، الرب بركة  إن المجتازون



 الفريسي بيت دخل فلما معه، يأكل أن الفريسيين أحد وسأله

 متكئ أنه علمت فلما خاطئة كانت المدينة في امرأة وإذا .اتكا

 عند ورائه من ووقفت طيب قارورة أخذت الفريسي، بيت في

 بشعر وتمسحهما بدموعها، قدميه تبل وبدأت باكية، رجليه

 الفريسي رأى فلما .بالطيب وتدهنهما قدميه تقبل وكانت رأسها،

 هذه من لعلم نبيا هذا كان لو :نفسه محدثاً  قال ذلك دعاه الذي

 وقال يسوع فأجاب .خاطئة إنها حالها، وما لمسته التي المرأة

   .معلم يا قل :فقال .لك أقولها كلمة عندي سمعان يا :له

 اإلنجيل المقدس
 اإلنجيلي البشير  (لوقا مار)صل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا 

 .آمين. بركاته على جميعنا
(7 :36-50) 



 وعلى دينار، خمسمائة الواحد على مدينان، لدائن كان :قال

 فمن .كليهما فسامحهما يوفيان ما لهما يكن ولم .خمسون اآلخر

 .باألكثر سامحه الذي أظن :وقال سمعان أجاب أكثر؟ يحبه منهما

 :لسمعان وقال المرأة إلى التفت ثم .حكمت بالصواب :له فقال

 هي أما تعط، لم لرجلي وماء بيتك، دخلت لقد المرأة؟ هذه أترى

 أما فمى، تقبل لم .بشعرها ومسحتهما رجلى بالدموع غسلت فقد

 تدهن لم بزيت .قدمى تقبيل عن تكف لم بيتك دخلت فمنذ هي

 أقول ذلك أجل من .قدمى بالطـــيب دهنت فقد هــي أما رأســــي،

 والذي .كثيرا أحبت ألنها لها، مغفورة الكثيرة خطاياها إن لك

 فبدأ .خطاياك لك مغفورة :لها قال ثم .قليال يحب قليل له يغفر

 يغفر الذى اآلخر هذا هو من :نفوسهم في يقولون المتكئون

 .بسالم فاذهبي خلصك، قد إيمانك إن :للمرأة فقال  الخطايا؟

 .هلل دائماً والمجد 



 للمرأة القديم منذ أعطيت كما كثيرة، دموع ينابيع يارب أعطنى

 من أعتقتانى اللتين قدميك أبل أن مستحقا واجعلنى .الخاطئة

 نقيا عمرا لك وأقتنى فائقا، طييا لك وأقدم الضاللة، طريق

 إيمانك إن :فرحا الممتلئ الصوت ذلك أنا أسمع لكى بالتوبة

 { ذوكصابترى }   .خلصك

عُ  ِذِه اْلقِط   :ُثّم ُتق الُ ه 

 تلك فكر قلبى على ويأتى الرديئة، أعمالى كثرة فى تفطنت ما إذا

 .البشر محب هللا يا إليك فأهرب رعدة تأخذنى الرهيبة، الدينونة

  بال وحدك أنت من يا :إليك متضـرعا .عنى وجهك تصرف فال

 اإلنقضاء يأتى أن قبل ، لتخشع المسكينة نفسى على أنعم خطي

 { نين كى } . وخلصنى



 ونحن زواج، بال العروس نعمة، الممتلئة أيتها تطوبك السموات

 الرحمة أم يا .اإلله ياوالدة المدرك غير ميالدك نمجد أيضا

 { نين كى } .نفوسنا خالص أجل من تشفعى والخالص

 مكان كل فى الحاضر الحق روح المعزى، السمائى الملك أيها

 وحل تفضل هلم الحياة، ومعطى الصالحات كنز الكل، والمالئ

  .نفوسنا وخلص الصالح أيها دنس كل من وطهرنا .فينا

 { ذوكصابترى }

كما كنت مع تالميذك أيها المخلص وأعطيتهم السالم، هلم أيضاً 

 . كن معنا وأمنحنا ســـالمك وخلصنـــــا ونج نفوســـــنا

 {كى نين } 



 السماء، فى كالقيام نحسب المقدس هيكلك فى وقفنا ما إذا

 .الرحمة باب لنا إفتحى السماء، باب هى أنت اإلله ياوالدة

 :المصلى يقول ثم

 (يا رب ارحم) كيريى ليصون  

ّرة   41  م 

قُولُ  ُثمّ   :ي 

 مملؤتان واألرض السماء .الصباؤوت رب قدوس قدوس قدوس

 الثالوث أيها .الكل ضابط اآلب هللا يا ارحمنا .وكرامتك مجدك من

 لنا ليس ألنه معنا، كن القوات إله الرب أيها .ارحمنا القدوس

 هللا يا لنا واصفح واغفر حل .سواك وضيقاتنا شدائدنا في معين

   إرادتنا، بغير صنعناها والتي بإرادتنا صنعناها التي سيئاتنا، عن



 الخفية معرفة، بغير فعلناها والتي بمعرفة فعلناها التي

 دعي الذي القدوس أسمك أجل من لنا اغفرها رب يا والظاهرة،

   .كخطايانا وال رب يا كرحمتك .علينا

 السموات في الذي أبانا :بالشكر نقول أن مستحقين واجعلنا 

 ............... أسمك ليتقدس



ْزُموُر الْما ئُة وا لّتاِسُع وا ْلِعْشُرون    الم 

 لتكن صوتي، اسمع رب يا .رب يا إليك صرخت األعماق من

 يا راصدا لآلثام كنت إن تضرعي، صوت إلى مصغيتين أذناك

  اسمك أجل من .المغفـــــرة عندك من ألن يثبت من رب يا رب،

 نفسي إنتظرت .بناموسك نفسي تمسكت رب، يا لك صبرت

 فلينتظر الصبح، محرس من .الليل إلى الصبح محرس من الرب،

 .خالصه هو وعظيم الرب، عند من الرحمة  ألن .الرب إسرائيل

 .هللويا .آثامه كل من إسرائيل يفتدي وهو

  



ْزُموُر الْما ئُة والّثالُثون    الم 

 العظائم في أسلك ولم عيناي، تستعل ولم قلبي يرتفع لم رب يا

 لكن أتضع، لم كنت إن أما .منى أعلى هى التى .العجائب في وال

 على تكون كذلك أمه، على اللبن من الفطيم مثل صوتى رفعت

 .هللويا .األبد وإلى اآلن من الرب، على إسرائيل فليتكل .نفسي

اِدى والّثالُثون   ْزُموُر الْما ئُة والح   الم 

 إلله ونذر للرب، أقسم كيف .مذلته وكل داود رب يا أذكر

 سرير على أصعد وال بيتي، مسكن إلى أدخل ال إنى :يعقوب

 راحة وال ألجفاني، نعاسا وال لعيني، نوما أعطي وال .فراشي

 قد ها .يعقوب إلله ومسكنا للـرب، موضعا أجـد أن إلى .لصدغى

 إلى لندخل الغابة موضع في ووجدناه أفراتة، في به سمعنا

   .قدماه استقرت فيه الذى الموضع فى ونسجد مساكنه،



 البر، يلبسون كهنتك .قدسك وتابوت أنت راحتك إلى يارب قم

 عن وجهك ترد ال عبدك، داود أجل من .يبتهجــــون وأبرارك

 ثمرة من ألجعلن يخلف، وال حقا لداود الرب حلف .مسيحك

 أعلمهم التي وشهاداتي عهدي بنوك حفظ إن .كرسيك على بطنك

 الرب ألن .كرسيك على األبد إلى يجلسون أيضا فبنوهم .إياها

 إلى راحتي موضع هو هذا له، مسكنا ورضيها صهيون، اختار

 تبريكا، أبارك لطعامها .أردته ألني أسكن ههنا األبد، أبد

 وأبرارها الخالص، ألبس لكهنتها .خبزاً  أشبع لمساكينها

 .لمسيحي سراجا هيأت لداود، قرنا أقيم هناك .إبتهاجا يبتهجون

 .هللويا .قداستى تزدهر وعليه الخزى، ألبس ألعدائه



ْزُموُر الْما ئُة والّثاِنى والّثالُثون    الم 

 الكائن كالطيب .معا األخوة يسكن أن أحلى وما أحسن ما هوذا

 على النازله هرون لحية اللحية، على ينزل الذى الرأس على

 .صهيون جبل على المنحدر حرمون ندى ومثل .قميصه جيب

 .هللويا .األبد إلى والحياة بالبركة الرب أمر هناك ألنه

ْزُموُر الْما ئُة والّثال ُث والّثالُثون    الم 

 ديار فى  الرب بيت في القائمين الرب عبيد يا الرب باركوا ها

 .الرب وباركوا القدس، إلى أيديكم ارفعوا الليالي فى .إلهنا

  .واألرض السماوات خلق الذى صهيون، من الرب يبارككم

 .هللويا



ْزُموُر الْما ئُة والّساِدُس والّثالُثون    الم 

 على .صهيون تذكرنا عندما بكينا جلسنا، هناك بابل أنهار على

 الذين سألنا هناك ألنه قيثاراتنا، علقنا وسطها في الصفصاف

 سبحوا :قالوا هناك إلى استاقونا والذين .التسبيح أقوال سبونا

 في الرب تسبيحة نسبح كيف .صهيون تسابيح من تسبيحة لنا

 ويلتصق يميني، تنس أورشليم يا نسيتك إن  غريبة؟ أرض

 أعظم على أورشليم أفضل لم إن أذكرك، لم إن بحنكي لساني

 أنقضوا :القائلين أورشليم يوم فى أدوم بني رب يا أذكر .فرحي

 لمن طوبى ،الشـقية بابل بنت يا  .منها األســاس حتى  أنقضوا

 بهم يضرب و أطفالك، يمسك لمن طوبى .جازيتينا التى يكافئك

 .هللويا .الصخرة



ْزُموُر الْما ئُة والّساِبُع والّثالُثون    الم 

 .فمى كلمات كل استمعت ألنك قلبى، كل من يارب لك أعترف

 وأعترف المقدس، هيكلك قدام وأسجد لك، أرتل المالئكة أمام

 على القدوس أسمك عظمت قد ألنك وحقك، رحمتك على إلسمك

 كثيرة نفسي تزود بســرعة، أجبنى فيه أدعوك الذى اليوم  .الكل

 سائر سمعوا ألنهم األرض، ملوك كل رب يا لك فليعترف .بقوة

 ألن .عظيم الرب مجد ألن الرب طرق في وليسبحوا .فمك كلمات

 .بعد من فيعرفهم المتكبرون أما المتواضعين، ويعاين عال الرب

 مددت األعداء رجز على تحييني، فأنك الشدة وسط في سلكت إن

 دائمة رحمتك يارب .عنى يجازى الرب .يمينك وخلصتني يدك

 .هللويا .تتركها ال يارب يديك أعمال األبد، إلى



ُعون   ْزُموُر الْما ئُة وا ألْرب   الم 

 إذا تضرعى صوت إلى أنصت لي، فاستمع صرخت إليك رب يا

 يدي رفع وليكن قدامك، كالبخور صالتي لتستقم .إليك صرخت ما

 .لشفتي حصينا وبابا لفمي، حافظا رب يا ضع .مسائية كذبيحة

 فاعلي أناس مع الخطايا فيمارس الشر، كالم إلى قلبي تمل وال

 برحمة الصديق فليؤدبنى .والئمهم فى أشترك وال اإلثم،

 أيضاً  صالتي ألن رأسي يدهن فال الخاطئ زيت أما ويوبخني،

 يسمعون الصخرة، عند أقوياؤهم ذهل .الشريرة رغباتهم ضد

 تبددت .األرض على انشــقوا األرض شحم مثل اللينه، كلماتي

 توكلت عليك يارب .يارب إليك عيوننا ألن الجحيم، عند عظامهم

 شكوك ومن لي، نصبوه الذي الفخ من إحفظني .نفسي تقتل فال

 حتى وحدى أنا وأكون شباكهم، في الخطاة يسقط .اإلثم فاعلي

 .هللويا .اإلثم يجوز



ُعون   اِدى وا ألْرب  ْزُموُر الْما ئُة واْلح   الم 

 أسكب  تضرعت الرب إلى بصوتي صرخت، الرب إلى بصوتي

 وأنت منى روحي فناء عند ضيقي لديه أبث توسلى، أمامه

 عن تأملت .فخا لي أخفوا أسلك الذى الطريق في .سبلي علمت

 منى، المهرب ضاع .يعرفنى  من يكن فلم وأبصرت، اليمين

 هو أنت  :وقلت رب يا إليك فصرخت نفسي عن يسأل من وليس

 قد فإنى طلبتى، إلى أنصت .األحياء أرض في وحظى رجائى

 أكثر اعتزوا قد ألنهم يضطهدونني، الذين من نجني .جدا تذللت

 إياى .يارب أسمك أشكر لكى نفسي، الحبس من أخرج .منى

 .هللويا .تجازينى حتى الصديقون ينتظر



ُعون   اِمُس وا ألْرب  ْزُموُر الْما ئُة واْلخ   الم 

 ما إللهي وأرتل حياتي، في الرب أسبح .الرب نفسي يا سبحي

 الذين .البشر بنى على وال الرؤســاء على تتكلوا ال .حياً  دمت

 فى ترابهم، إلى فيعودون روحهم تخرج .خالص عندهم ليس

 معينه، يعقوب إله لمن طوبى .أفكارهم كافة تهلك اليوم ذلك

 وكل والبحر واألرض السماء صنع الذى .إلهه الرب على واتكاله

 .للمظلومين الحكم الصانع .الدهر إلى العدل الحافظ .فيها ما

 يقيم الرب .المأسورين يحل الرب .للجياع الطعام المعطي

 الرب .الصديقين يحب الرب العميان، يحكم الرب .الساقطين

 يملك .الخطاة طرق ويبيد واألرملة، اليتيم ويعضد الغرباء يحفظ

 .هللويا .جيل إلى جيل من صهيون يا وإلهك الدهر، إلى الرب



ُعون   ْزُموُر الْما ئُة والّساِدُس وا ألْرب   الم 

 يبني الرب .التسبيح يلذ إللهنا جيد، المزمور فإن الرب سبحوا 

 منكسري يشفي الرب .إسرائيل متفرقى يجمع الرب أورشليم،

 ولكافتها الكواكب، كثرة المحصي .كسرهم جميع ويجبر .القلوب

 إحصاء وال قوته، هى وعظيمة الرب هو عظيم .أسماء يعطى

 إبتدئوا .األرض إلى الخطاة ويذل الودعاء، يرفع الرب .لفهمه

 السماء يجلل الذى .بالقيثارة إللهنا رتلوا باإلعتراف، للرب

 على العشب ينبت الذى .المطر لألرض يهيئ الذى بالغمام،

 ولفراخ طعامها البهائم ويعطي البشر، لخدمة والخضرة الجبال،

 .الرجل بساقى يسر وال الخيل، قوة اليؤثر تدعوه التي الغربان

 .هللويا   .رحمته وبالراجين بخائفيه، الرب يسر بل



ُعون   ْزُموُر الْما ئُة والّساِبُع وا ألْرب   الم 

 قوى قد ألنه  صهيون يا إلهك سبحي أورشليم، يا الرب سبحي

 سالم، فى تخومك جعل الذي .فيك بنيك وبارك أبوابك، مغاليق

 األرض، إلى كلمته يرسل الذى .الحنطة شحم من ويشبعك

 المذرى كالصوف، الثلج المعطى .جدا عاجال قوله فيسرع

 من برده وجه قدام الفتات، مثل الجليد ويلقي .كالرماد الضباب

 المخبر .المياه فتسيل ربحه تهب فتذيبه، كلمته يرسل  يقوم؟

 بكل هكذا يصنع لم إلسرائيل، وأحكامه وفرائضه ليعقوب، كلمته

 .هللويا .لهم يوضحها لم وأحكامه األمم،



 يعطيكم أن سر قد أباكم فإن الصغير، القطيع أيها تخف ال

 ال أكياسا لكم واصنعوا .صدقة واعطوا أمتعتكم بيعوا .الملكوت

 وال سارق، منه يدنو ال حيث يفنى، ال السموات في وكنزا تبلى،

 .أيضا قلبكم يكون هناك كنزكم، يكون حيث ألنه .سوس يفسده

 تشبهون أيضا وأنتم .موقدة ومصابيحكم ممنطقة، أحقاؤكم لتكن

 جاء إذا حتى العرس، من يرجع متى سيدهم ينتظرون أناسا

 جاء إذا الذين العبيد ألولئك طوبى .للوقت له يفتحون وقرع

   ويتكئهم، يتمنطق إنه لكم أقول الحق .ساهرين يجدهم سيدهم

 اإلنجيل المقدس
 اإلنجيلي البشير  (لوقا مار)صل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا 

 .آمين. بركاته على جميعنا
(12:32-46) 



 الهزيع في جاء أو الثاني، الهزيع في جاء وإذا .فيخدمهم ويقوم

 وهذا .العبيد ألولئك فطوبى هكذا، يصنعون ووجدهم الثالث،

 السارق يأتي ساعة أيه فى يعلم البيت رب كان لو أنه اعلموه

 فإنه مستعدين أيضا أنتم فكونوا .ينقب بيته يدع وال يسهر لكان

 رب يا :بطرس له فقال .االنسان ابن يأتي تعرفونها ال ساعة في

 الوكيل هو من :الرب فقال  للجميع؟ قلته أم المثل هذا تقول ألنا

 في طعامهم ليعطيهم عبيده على سـيده يقيمه الذي الحكيم األمين

 حقا .هكذا يفعل يجده سيده جاء إذا الذى العبد لذلك طوبى حينه؟

 العبد ذلك قال إن ولكن .أمواله جميع على يقيمه أنه لكم أقول

 العبيد يضرب فيبدأ قدومه، يبطئ سيدي إن :قلبه في الردئ

 اليوم في العبد ذلك سيد يأتي .ويسكر ويشرب ويأكل واإلماء

 وسطه من فيشقه يعرفها ال التى الساعة وفي يتوقعه ال الذى

 .دائماً  هلل المجد .اإليمان عديمى مع نصيبه ويجعل



 حياتى، تفنى قليل فعما ضعفى، إلى انظر يارب متحننة بعين

 انظر يارب رحيمة بعين أسأل فلهذا خالص، لى ليس وبأعمالى

 { ذوكصابترى } .ونجنى وغربتى ومسكنتى وذلى ضعفى إلى

 تلك وتفهمى وتيقظى نفسى يا اهتمى حاضر الديان أن بما

 يستعمل لم لمن الدينونة فى رحمة ليس فإنه .المخوفة الساعة

 محب هو أنت فإنك المخلص، أيها على اشفق فلهذا .الرحمة

 { نين كى }  .وحدك البشر

 التجأوا الذين خلصى المكرمة، اإلله ياوالدة العقلى، الحياة باب يا

 ليسوع الطاهرة والدتك نمجد لكى الشدائد، من بإيمان إليك

 { نين كى } .نفوسنا خالص أجل من شئ كل فى المسيح



 مكان كل فى الحاضر الحق روح المعزى، السمائى الملك أيها

 وحل تفضل هلم الحياة، ومعطى الصالحات كنز الكل، والمالئ

 .نفوسـنا وخلص الصالح أيها دنس كل من وطهرنا .فينا

 {ذوكصابترى}

 أيضاً  هلم السالم، وأعطيتهم المخلص أيها تالميذك مع كنت كما

 { نين كى } .نفوسـنا ونج وخلصنا ســـالمك وأمنحنا معنا كن

 ، السماء فى كالقيام نحسب المقدس هيكلك فى وقفنا ما إذا

 .الرحمة باب لنا إفتحى ، السماء باب هى أنت اإلله ياوالدة



 :المصلى يقول ثم

 (يا رب ارحم) كيريى ليصون  

ّرة   41  م 

قُولُ  ُثمّ   :ي 

 مملؤتان واألرض السماء .الصباؤوت رب قدوس قدوس قدوس

 الثالوث أيها .الكل ضابط اآلب هللا يا ارحمنا .وكرامتك مجدك من

 لنا ليس ألنه معنا، كن القوات إله الرب أيها .ارحمنا القدوس

 هللا يا لنا واصفح واغفر حل .سواك وضيقاتنا شدائدنا في معين

 إرادتنا، بغير صنعناها والتي بإرادتنا صنعناها التي سيئاتنا، عن

 الخفية معرفة، بغير فعلناها والتي بمعرفة فعلناها التي

 دعي الذي القدوس أسمك أجل من لنا اغفرها رب يا والظاهرة،

   .كخطايانا وال رب يا كرحمتك .علينا



 قد عيني الن .بسالم قولك حسب سيد يا عبدك تطلق االن 

 اعالن نور .الشعوب جميع قدام اعددته الذي .خالصك ابصرتا

 .دائماً  هلل المجد .اسرائيل لشعبك مجدا و لالمم

 اإلنجيل المقدس
 اإلنجيلي البشير  (لوقا مار)صل من بشارة اإلنجيل لمعلمنا 

 .آمين. بركاته على جميعنا
(12 :32-46) 



انِ   ِبْدُء ق اُنوُن اإلِيم 

 والدة القديسة العذراء أيتها ونمجدك الحقيقي النور أم يا نعظمك

 لك المجد .نفوسنا وخلص أتى العالم، مخلص لنا ولدت ألنك اإلله

 تهليل الشهداء، إكليل الرسل، فخر المسيح، وملكنا سيدنا يا

  بالثالوث نبشر الخطايا، غفــران الكنائس، ثبات الصــديقين،

 رب يا .ارحم رب يا .ونمجده له نسجد واحد، الهوت المقدس،

 .آمين .بارك رب يا .ارحم

اِن الُمق ّدُس األرُثوُذْكِسىّ   ق اُنوُن اإلِيم 

 خالق الكل، ضابط اآلب، هللا واحد، بإله نؤمن بالحقيقة

 واحد برب نؤمن .يرى ال وما يرى ما واألرض، السماء

  الوحيد، هللا أبن المسيح، يسوع



 حق، إله من حق إله نور، من نور الدهور، كل قبل اآلب من المولود

 هذا .شئ كل كان به الذي الجوهر، في لألب مساوي مخلوق، غير مولود

 وتجسد السماء من نزل خالصنا، أجل ومن البشر، نحن أجلنا من الذي

 عهد على عنا وصلب تأنس، العذراء مريم ومن .القدس الروح من

 في كما الثالث اليوم في األموات بين من وقام وقبر تألم .البنطى بيالطس

 مجده في يأتي وأيضاً  أبيه، يمين عن وجلس السموات، إلى وصعد الكتب،

 بالروح نؤمن نعم  .انقضـاء لملكه ليس الذي واألمــوات، األحياء ليدين

 واالبن اآلب مع ونمجده له نسجد .اآلب من المنبثق ألمحي الرب القدس،

 ونعترف .رسولية جامعة مقدسة واحدة وبكنيسة .األنبياء في الناطق

 الدهر وحياة األموات قيامة وننتظر .الخطايا لمغفرة واحدة بمعمودية

 .آمين .األتي



 :المصلى يقول ثم

 (يا رب ارحم) كيريى ليصون  

ّرة   41  م 

قُولُ  ُثمّ   :ي 

 مملؤتان واألرض السماء .الصباؤوت رب قدوس قدوس قدوس

 الثالوث أيها .الكل ضابط اآلب هللا يا ارحمنا .وكرامتك مجدك من

 لنا ليس ألنه معنا، كن القوات إله الرب أيها .ارحمنا القدوس

 هللا يا لنا واصفح واغفر حل .سواك وضيقاتنا شدائدنا في معين

 إرادتنا، بغير صنعناها والتي بإرادتنا صنعناها التي سيئاتنا، عن

 الخفية معرفة، بغير فعلناها والتي بمعرفة فعلناها التي

 دعي الذي القدوس أسمك أجل من لنا اغفرها رب يا والظاهرة،

   .كخطايانا وال رب يا كرحمتك .علينا



 السموات في الذي أبانا :بالشكر نقول أن مستحقين واجعلنا 

 ............... أسمك ليتقدس

ا الّتْحلِيلُ  ذ  ه   و 
 عقولنا أنر األزلى الحى هللا ابن المسيح يسوع الرب السيد أيها

 للنفس، القاتلة الخطية ظلمة من وأنهضنا المحيية، أقوالك لنفهم

 وقت وفى .الخير عمل فى مستقيمين نكون أن أهال واجعلنا

 فرحاً  المملوء الصوت ذلك سماع فلنستحق العالم لتدين مجيئك

 قبل من لكم المعد الملك رثوا أبى يامباركى إلى تعالوا :القائل

 بغير الساعة تلك فى نكون أن لنا سهل يارب نعم .العالم إنشاء

 أجل من تجازنا وال .الدينونة فى سقوط وال اضطراب وال خوف

 .الرحمة الكثير األناة الطويل المتحنن وحدك ألنك آثامنا، كثرة

 مصاف جميع وشفاعة مريم القديسة اإلله والدة سيدتنا بشفاعة

 . آمين . قديسيك



ة   اع  ُة ُتق الُ آِخر  ُكلُ س   ُطْلب 
 

 في ساعة، وكل وقت كل في من يا .ارحمنا ثم هللا يا ارحمنا

 إلهنا المسيح .وممجد له مسجود األرض، وعلى السماء

  يحب الذي التحنن الجزيل الرحمة، الكثير الروح الطويل الصالح،

 موت يشاء ال الذي .أنا أولهم الذين الخطاة ويرحم الصديقين

 ألجل الخالص إلى الكل الداعي .ويحيا يرجع ما مثل الخاطئ

 وكل الساعة هذه في منا أقبل رب يا .المنتظرة بالخيرات الموعد

 .آمين .طلباتنا ساعة

 



 ألنى بيتى سقف تحت تدخل أن مستحق غير إنى رب يا

 مغفورة لنفسى قل .نفسى لتبرأ أوال كلمة فقل خاطئ إنسان

 سوى لى وليس صالح كل من وخال مقفر إنى .خطاياك لك

 سماء من تنازلت قد وأنت للبشر ومحبتك ورأفتك تحننك

 مذود فى تولد أن وارتضيت ذلنا إلى المدرك غير مجدك

 نفسى إلى تقبل أن القدوس مخلصى يا ترفض فال .البقر

 تستنكف لم إنك .البهى حضورك تنتظر التى الحقيرة الذليلة

 إلى بالدخول إلهى يا فاسمح لتشفيه األبرص بيت دخول من

 فال قدميك تقبيل من الخاطئة تمنع لم .لتطهرها نفسى

  األقدس، ودمك الطاهر جسدك لتناول منك الدنو تحرمنى



 دنس هو ما كل وإلبادة معك لإلشتراك تناولى فليصر بل

 ولشفاء المحيية بوصاياك وللعمل الدنيئة أهوائى وإلماتة

 نعمتك ولسكنى مواهبك ولقبول خطية كل من وجسدى نفسى

 لمجد ألحيا فيك والثبات بك ولإلتحاد القدوس روحك ولحلول

 . آمين .القدوس اسمك

 الرب، نفسى فلتعظم .تهليالً  ولسانى فرحاً، قلبى امتأل قد

 لتلبسنى رب يا إليك أقبلت لقد .مخلصى باهلل روحى وتبتهج

 .دائماً  اليوم بك اتحادى فليكن .عرسك إلى للدخول نقية حلة

 ويتقوى .إيمانى ويشتد .ونموا ثباتا الفضيلة فى أزداد به ألنى

   .للنعمة ولباساً  للخالص عالمة تناولى فليصر .رجائى



 .والجسد للنفس وقداسة وطهارة .الجديد للميالد وحلة

 القبول حسن ولجواب .أبدياً  وسروراً  وفرحاً  .للحب ونقاوة

 فاجعلنى .حنونك بين ذاتى وأسلم .الرهيب منبرك أمام

 عقلى إليك إستدع .إرادتك تحت وسيرنى معك واحداً 

 أحيى .مشيئتك طوع وتكون لتباركها وإرادتى وحواسى

 وقل .العدو خياالت جميع شتت .ضميرى وأيقظ قلبى

 عطشى، إرو .روعى وهدئ معى سر .تسكت أن للزوابع

 ما كل ورفق بحنو تالف .قلبى فى محبتك لهيب واضرم

 أن إلى ورافقنى .مال قد النهار ألن معى امكث .ينقصنى

 يارب وحدك أنت .وسعادتى غايتى وحدك فإنك .النهار ينسم

 . آمين .األبد إلى





 ونبع الرحمة كنز .المسيح يسوع ومخلصى وإلهى ربى

 بوقاحة بأنى أعترف .بذنوبى مقراً  إليك آتى .الخالص

 إلى ألجأ واآلن .بخطاياى المقدس هيكلك ودنست تجاسرت

 خاطئا ترد ال وأنك .تحصى ال مراحمك ألن .وتحننك رحمتك

 فوق طمت قد آثامى بأن معترفاً  يارب أنا فها إليك أقبل

 رب يا تحجب فال .قوتى فارقتنى وقد .ثقيل كحمل رأسى

 تؤدبنى وال بغضبك توبخنى وال .أرتاع لئال عنى وجهك

 فإنى يارب إرحمنى .استحقاقى بحسب تحاكمنى وال .بغيظك

   .بى وإرأف يديك عمل أنى رب يا أذكر .ضعيف



 عد .حى قدامك يتبرر لن ألنه عبدك مع المحاكمة فى تدخل ال

 :قائالً  ألترنم وسامحنى لى إغفر .لمجدك تليق جديدة حلة وألبسنى

 وال بخطيتى لك أعترف .خطيته وسترت .إثمه غفر لمن طوبى

  .خطيتى آثام رفعت وأنك .بذنبى للرب أعترف قلت .إثمى أكتم

 .آمين

 أنك وعدت وقد .الخطاة رجوع يحب الذى القدوس، اآلب أيها

 وتاهت ضلت قد خاطئة نفس إلى اآلن رب يا أنظر .لقبولهم مستعد

 بشقاوتها، وشعرت تمررت فيه .طويآلً  زماناً  العصيان أودية فى

 تطهيرها منك تطلب إليك، تتقدم واآلن .خالصها ينبوع عن لبعدها

 إن فإنك ترفضها وال إقبلها .فيها توحلت التى واألقذار األدناس من

  وخلصت، تنقت برحمتك وعاملتها بحنوك إليها نظرت



 على أتقوى بها نعمة يارب إمنحنى .وهلكت بادت أهملتها وإن

 العوده وأكره بذنوبى ألعترف .تام ورجاء وطيد بإيمان منك الدنو

 أخطأت كم ألرى قلبى أنر .آثامى على روحك ولتبكتنى .إليها

 إلى الرجوع عدم على عزما وامنحنى .وأهملت وتركت وأسأت

 .آمين .القدوس اسمك لمجد وأحيا وصاياك حفظ فى ألثبت اإلثم

 بل .هالكى تشأ لم ألنك البشر محب اآلب أيها صالحك أشكر

 وادى من ورددتنى .طريقك إلى وهديتنى غفلتى من أيقظتنى

 أقبلت .واإليمان بالرجاء فامألنى .األمين حصنك حمى إلى الهالك

 إلى الجائع وكالمفتقر الشافى، الطبيب إلى كالمريض يارب إليك

 إلى وكالفقير الحية، المياه ينابيع إلى وكالعطشان المشبع، الغذاء

  المخلص، إلى وكالخاطئ الغنى، مصدر



 قد أنا وها .لنفسى الصالح هو ما أعرف ال أنى تعلم أنت إلهى

 هو ما حسناً  أعرف أن لى أين فمن  .............. فى شرعت

 أن يارب فأسألك .ذلك فى بنعمتك أسترشد لم إن لى المفيد

 تدعنى وال نفسى، ومشورة تتركنى ال .األمر هذا فى تدبرنى

 من عبدك اعصم بل وأسقط، أتورط لئال أميالى وراء أجرى

   وعونى، متكأى وكن الزلل،

 وقوتى، وطبيبى، خالصى ألنك .الحياة ينبوع إلى وكالمائت

 .حولى وسيج واحفظنى فأعنى .راحتى وفيك وسعادتى، وتعزيتى،

 أعن تشاء، ما حسب ألسير .إرادتى كل يديك بين أضع أن وعلمنى

 .النهاية إلى لك أمينا وأدوم أثبت كى ضعفى



 لديك حسن وإن .صالحك يوافق كما إرادتك بحسب األمر ودبر

 منى فانزع يضر كان وإن ألتممه، نعمتك وهبنى تريد، كما فليكن

 وها .أمر عليك يخفى وال شئ بكل عليم ألنك الرغبة هذه رب يا

 إال كامل سالم وال تام نجاح ال إذ يوافقك، بما عاملنى عبدك أنا

 :شئ كل فى أقول إن علمنى .مشيئتك تدبير تحت ذاتى بتسليم

 والمجد والقوة الملك لك ألن .كمشيئتك بل كمشيئتى ليس ياأبتاه

 . آمين .األبد وإلى اآلن من




