
 

 

 

 
 
 

 بسم اآلب و األبن و الروح القدس
 إله واحد آمين

 
 یارب ارحم، یا رب ارحم، یا رب بارك آمين

 
اآلن و آل أوان. المجد لآلب و األبن و الروح القدس  

. و إلى دهر الدهور، آمين  
 
 

 
 

:راللهم إجعلنا مستحقين أن نقول بشك  
آما فى السماء آذلك على . لتكن مشيئتك. ليأت ملكوتك. ليتقدس اسمك. أبانا الذى فى السموات

وال تدخلنا . و اغفر لنا ذنوبنا آما نغفر نحن أیضًا للمذنبين إلينا. أعطنا اليوم. خبزنا آفافنا. األرض
. و المجد إلى األبد آمينألن لك الملك و القوة.  بالمسيح یسوع ربنا. لكن نجنا من الشریر. فى تجربة  

 
 

 
 

ألنه سترنا، و أعاننا، و . أبا ربنا و إلهنا و مخلصنا یسوع المسيح. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم اهللا
هو أیضًا فلنسأله أن یحفظنا .  أتى بنا إلى هذه الساعةوحفظنا، و قبلنا إليه، و أشفق علينا، و عضدنا، 

.الضابط الكل الرب إلهنا.  اليوم المقدس و آل أیام حياتنا بكل سالٍمفى هذا  
 

 نشكرك على آل حاٍل، و أیها السيد الرب اإلله ضابط الكل أبوا ربنا و إلهنا و مخلصنا یسوع المسيح
ألنك سترتنا، و أعنتنا، و حفظتنا، و قبلتنا إليك، و أشفقت علينا، و . من أجل آل حاٍل، و فى آل حاٍل

.دتنا، و أتيت بنا إلى هذه الساعةعض  
 

إمنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس و آل أیام . ب البشرل هذا نسأل و نطلب من صالحك یا محمن أج
و . و مؤامرة الناس األشرار. و آل فعل الشيطان. و آل تجربة. آل حسد. حياتنا بكل سالٍم مع خوفك

أما . و عن سائر شعبك و عن موضعك المقدس هذاإنزعها عنا . قيام األعداء الخفيين و الظاهرین
الصالحات و النافعات فأرزقنا إیاها، ألنك أنت الذى أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات و العقارب و 

.آل قوة العدو  
 

 صالة باآر

 الصالة الربانية

 صالة الشكر



 

 

 
ة و الرأفات و محبة البشر اللواتى إلبنك الوحيد بالنعم. جربة، لكن نجنا من الشریروال تدخلنا فى ت

هذا الذى من قبله المجد و اإلآرام و العزة و السجود تليق بك . و مخلصنا یسوع المسيحربنا و إلهنا 
.آمين. معه و مع الروح القدس المحيى المساوى لك اآلن و آل أوان و إلى دهر الدهور  

 
 

 
 

رًا إثمى، و من خطيئتى  آثيتغسلنى. إرحمنى یا اهللا آعظيم رحمتك، و مثل آثرة رأفتك تمحو إثمى
لك وحدك أخطأت، و الشر قدامك . ألنى عارف بإثمى، و خطيئتى أمامى فى آل حين. تطهرنى

ألنى ها أنذا باإلثم حبل بى، و بالخطایا ولدتنى . صنعت، لكى تتبرر فى أقوالك، و تغلب إذا حوآمت
تنضح على بزوفاك . اهكذا قد أحببت الحق، إذ أوضحت لى غوامض حكمتك و مستوراتهألنك . أمى

إصرف . تسمعنى سرورًا و فرحًا، فتبتهج عظامى المنسحقة.  فأبيض أآثر من الثلجفأطهر، تغسلنى
ال . قلبًا نقيًا اخلق فى یا اهللا و روحًا مستقيمًا جدده فى أحشائى.  آل آثامىوجهك عن خطایاى، و امح

 بهجة خالصك، و بروح رئاسة إمنحنى. تطرحنى من قدام وجهك، و روحك القدوس ال تنزعه منى
إله خالصى، فيبتهج من الدماء یا اهللا نجنى . عضدنى، فأعلم األثمة طرقك و المنافقون إليك یرجعون

و . ألنك لو آثرت الذبيحة، لكنت اآلن أعطى. ا رب افتح شفتى، فيخبر فمى بتسبيحكی. لسانى بعدلك
أنعم یا . لب المنكسر و المتواضع ال یرذله اهللا الق.لكنك ال تسر بالمحرقات، فالذبيحة هللا روح منسحق
حينئذ . تسر بذبائح العدل قربانًا و محرقاتئذ حين. رب بمسرتك على صهيون، و لتبن أسوار أورشليم

.هللویا. یقربون على مذابحك العجول  
 
 

 
 

هلم نسجد، هلم نتضرع . المسيح ملكناهلم نسجد، هلم نطلب من . هلم نسجد، هلم نسأل المسيح إلهنا
یا ربنا یسوع المسيح آلمة اهللا إلهنا، بشفاعة القدیسة مریم و جميع قدیسيك، . إلى المسيح مخلصنا

الليل عبر، نشكرك یا رب و نسأل أن تحفظنا . إرحمنا آإرادتك إلى األبد. إحفظنا و لنبدأ بدءًا حسنًا
.فى هذا اليوم بغير خطية و أنقذنا  

 
 

 
 

أسألكم أنا األسير فى الرب أن تسلكوا آما یحق للدعوة التى دعيتم إليها، بكل تواضع القلب و "
مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط . الوداعة و بطول أناة، محتملين بعضكم بعضًا فى المحبة
رب . آما دعيتم إلى رجاء دعوتكم الواحد. الصلح الكامل لكى تكونوا جسدًا واحدًا و روحًا واحدًا

.معمودیة واحدة. إیمان واحد. واحد  
 

 )٥ ـ ١ : ٤ص( البولس من رسالة أفسس 

 ثم یقول المصلى

 المزمور الخمسين



 

 

 

 
 

، الذى تجسد و مات و قام من واحد هو أیضًا إبنه یسوع المسيح الكلمة. واحد هو اهللا أبو آل أحد
لواحد بأقنومه، منبثق من اواحد هو الروح القدس المعزى . األموات فى اليوم الثالث و أقمنا معه

نسبحُه و . یعلمنا أن نسجد للثالوث المقدس بالهوت واحد و طبيعة واحدة. ب، یطهر آل البریةاآل
.آمين. نبارآُه إلى األبد  

 
 

 
 

.صالة باآر من النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكى و إلهى، و أرجوه أن یغفر لى خطایاى  
 
 

 
 

طوبى للرجل الذى لم یسلك فى مشورة المنافقين، و فى طریق الخطاة لم یقف، و فى مجلس 
فيكون .  لكن فى ناموس الرب و إرادته، و فى ناموسه یلهج نهارًا و ليًال.المستهزئين لم یجلس

رقها ال ینتثر، و آل ما یصنع آالشجرة المغروسة على مجارى المياه، التى تعطى ثمرها فى حينه و و
فلهذا . لكنهم آالهباء الذى تذریه الریح عن وجه األرض. ليس آذلك المنافقون، ليس آذلك. ینجح فيه

ألن الرب یعرف طریق األبرار، أما . ال یقوم المنافقون فى الدینونة، و ال الخطاة فى مجمع الصدیقين
.هللویا. طریق المنافقين فتباد  

 
 

 
 

قام ملوك األرض، و تآمر الرؤساء معًا على الرب و . لماذا ارتجت األمم، و فكرت الشعوب بالباطل
.لنقطع أغاللهم، و لنطرح عنا نيرها: على مسيحه قائلين  

 
أنا أقمته . و برجزه یقلقهمحينئذ یكلمهم بغضبه، . الساآن فى السموات یضحك بهم، و الرب یمقتهم

اسألنى .  أنا اليوم ولدتكالرب قال لى أنت إبنى، و. لى صهيون جبل قدسه ألآرز بأمر الربملكًا ع
لترعاهم بقضيب من حدید، و مثل آنية الفخار . ألمم ميراثك، و سلطانك إلى أقطار األرضفأعطيك ا
وا له و هلل. أعبدوا الرب بخشية. تأدبوا یا جميع قضاة األرض. فاآلن أیها الملوك افهموا. تسحقهم
طوبى . عندما یتقد غضبه بسرعة. إلزموا األدب لئال یغضب الرب فتضلوا عن طریق الحق. برعدة

.هللویا. لجميع المتكلين عليه  
 
 

 المزمور الثانى

 المزمور األول

ثم یقول الُمصلى

 من إیمان الكنيسة



 

 

 

 
 

. یا رب لماذا آثر اللذین یحزنونى، آثيرون قاموا علّى، آثيرون یقولون لنفسى، ليس له خالص بإلهه
بصوتى إلى الرب صرخت، فاستجاب لى من .  هو ناصرى، مجدى و رافع رأسىأنت یا رب أنت

.جبل قدسه  
 

أنا اضطجعت و نمت ثم استيقظت، ألن الرب ناصرى، فال أخاف من ربوات الجموع المحيطين بى 
.القائمين علّى  

 
للرب . أسنان الخطاة سحقتها. قم یا رب خلصنى یا إلهى، ألنك ضربت آل من یعادینى باطًال

.هللویا. لخالص و على شعبه برآتها  
 
 

 
 

.علّى یا رب و استمع صالتىتراءف . فى الشدة فرجت عنى. إذ دعوت استجبت لى یا إله برى  
 

یا بنى البشر حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل و تبتغون الكذب؟ إعلموا أنَّ الرب قد جعل 
إغضبوا و ال تخطئوا، الذى تقولونُه فى قلوبكم . رب یستجيب لى إذا ما صرخت إليهال. قّدوسُه عجبًا

.إذبحوا ذبيحة البر، و توآلوا على الرب. إندموا عليه فى مضاجعكم  
 

أعطيت سرورًا لقلبى أوفر من . آثيرون یقولون من ُیرینا الخيرات؟ قد أضاء علينا نور وجهك یا رب
فبالسالم أضطجع أیضًا و أنام، ألنك أنت وحدك یا رب . زیتهمالذین آثرت حنطتهم و خمرهم و 

.هللویا. الرجاءأسكنتنى على   
 
 

 
 

. إصغ إلى صوت طلبتى یا ملكى و إلهى، ألنى إليك أصّلى. أنصت یا رب لكلمتى، و اسمع صراخى
.یا رب بالغداة تسمع صوتى، بالغداة أقف أمامك و ترانى  

 
یا رب . و ال یثبت مخالفوا الناموس أمام عينيك. ك إله ال تشاء اإلثم، و ال ُیساآنك من یصنع الشرألن

أما أنا . رُجل الدماء و الغاش یرزله الرب. ك آل الناطقين بالكذبهل، و تأبغضت جميع فاعلى اإلثم
.دسك بمخافتكتك أدخل بيتك، و أسجد قدام هيكل قفبكثرة رحم  

 
 

 المزمور الخامس

رابعالمزمور ال  

 المزمور الثالث



 

 

 
باطل هو . من أجل أعدائى، سهل أمامى طریقك؟ ألنه ليس فى أفواههم صدٌق. كیا رب اهدنى ببر

دنهم یا اهللا، و ليسقطوا من جميع مؤامراتهم، و . حنجرتهم قبر مفتوح، و بألسنتهم قد غشوا. قلبهم
.آكثرة نفاقهم استأصلهم، ألنهم قد أغضبوك یا رب  

 
. و یفتخر بك آل الذین یحبون إسمك.  فيهمو ليفرح جميع المتكلين عليك، إلى األبد یسرون و تحل

.هللویا. آما بترس المسرة آللتنا. ألنك أنت بارآت الصدیق یا رب  
 
 

 
 

 إشفنى یا رب فإن إرحمنى یا رب فإنى ضعيف،. یا رب ال تبكتنى بغضبك، وال تؤدبنى بسخطك
ت یا رب فإلى متى؟و أن.  جدًاعظامى قد اضطربت و نفسى قد انزعجت  

 
ألنه ليس فى الموت من یذآرك، وال فى الجحيم من . عد و نج نفسى، و أحينى من أجل رحمتك

تعكرت من الغضب . أعوم آل ليلة سریرى، و بدموعى أبل فراشى. تعبت فى تنهدى. یعترف لك
.شاخت من سائر أعدائى. عيناى  

 
الرب لصالتى قبل، فليخز و .  صوت بكائىإبعدوا عنى یا جميع فاعلى اإلثم، ألن الرب قد سمع

.هللویا. ليضطرب جدًا جميع أعدائى، و ليرتدوا إلى ورائهم بالخزى سریعًا جدًا  
 
 

 
 

من . لسمواتألنه قد ارتفع عظم جاللك فوق ا. أیها الرب ربنا ما أعجب إسمك على األرض آلها
.من أجل أعدائك لتسكت عدوًا و منتقمًا. سبحًان هيأت اعأفواه األطفال و الرض  

 
من هو اإلنسان حتى تذآرُه، و ابن . القمر و النجوم أنت أسستها. ألنى أرى السموات أعمال یدیك

. بالمجد و الكرامة توجته، و على أعمال یدیك أقمته. اإلنسان حتى تفتقده؟ أنقصته قليًال عن المالئكة
و طيور السماء و أسماك .  جميعًا و أیضًا بهائم الحقل و البقرالغنم. آل شئ أخضعت تحت قدميه

.هللویا. أیها الرب ربنا، ما أعجب إسمك فى األرض آلها. البحر السالكة فى البحار  
 
 
 
 
 
 
 

ثامنالمزمور ال  

 المزمور السادس



 

 

 

 
 

. ه بالباطلآل أحد مع قریبتكلم . یا رب فإن البار قد فنى، و قد َقلْت األمانة من بنى البشرخلصنى 
یستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة، و اللسان الناطق . شفاه غاشة فى قلوبهم، و بقلوبهم تكلموا

فمن هو یسود علينا؟. شفاهنا مهنا. بالكبریاء الذین قالوا نعظم ألسنتنا  
 

آالم الرب . یقول الرب، أصنع الخالص عالنية. ن أقومقاء المساآين و تنهد البائسين اآلمن أجل ش
و أنت یا رب تنجينا و تحفظنا . آالم نقى، آفضة ُمصفاة ُمجربٍة فى األرض قد صفيت سبعة أضعاف

.هللویا. المنافقون حولنا یمشون مثل عظمتك رفعت بنى البشر.  و الى الدهرمن هذا الجيل  
 
 

 
 

نى؟ إلى متى أردد هذه إلى متى یا رب تنسانى؟ إلى اإلنقضاء؟ حتى متى تصرف وجهك ع
المشورات فى نفسى، و هذه األوجاع فى قلبى النهار آله؟ إلى متى یرتفع عدوى علّى؟ أنظر و 

اللذین . أنر عينى لئال أنام نوم الموت، لئال یقول عدوى إنى قد قویت عليه. استجب إلى یا ربى و إلهى
أسبح الرب . یبتهج قلبى بخالصك. أما أنا فعلى رحمتك توآلت. یحزنوننى یتهللون إن أنا زللت

.هللویا. و أرتل إلسم الرب العالىالمحسن إلّى،   
 
 

 
 

یا رب من یسكن فى مسكنك، من یحل فى جبل قدسك؟ السالك بال عيب، و الفاعل البر، و المتكلم 
فاعل . قبل عارًا على جيرانهبالحق فى قلبه، الذى ال یغش بلسانه، وال یصنع بقریبه سوءًا، و ال ی

و ال یعطى فضته . الذى یحلف لقریبه، و ال یغدر به. یمجد الذین یتقون الربو . الشر مرزول أمامه
.هللویا. الذى یصنع هذا ال یتزعزع إلى اإلبد. و ال یقبل الرشوة على األبریاء. بالربا  

 
 

 
 

أظهَر عجائبهُ . و ال تحتاج إلى صالحى. قلُت للرب أنت ربى. آلتإحفظنى یا رب فإنى عليك تو
ال . َآُثرْت أمراضهم الذین أسرعوا وراء إله أخر. و صنع فيهم آل مشيئاته. لقدیسيه الذین فى أرضه

أنت .  من الدماء، و ال أذآر أسماءهم بشفتىَّ، الرب هو َنصيُب ميراثى و آأسىأشترك فى قرابينهم
.حبال التقسيم وقعت لى فى أرٍض خصبٍة، و إن ميراثى لثابٌت لى. ىَّ ميراثىالذى َتردُّ إل  

 
 

 عشرلخامسالمزمور ا

المزمور الرابع عشر

 المزمور الثانى عشر

المزمور الحادى عشر



 

 

 
تقدمُت فرأیت الرب أمامى فى آل . أیضًا إلى الليل وتنذرنى آليتاىو . أبارُك الرب الذى أفهمنى

جسدى أیضًا یسكن على . من أجل هذا فرح قلبى و تهلل لسانى. حين، ألنه عن یمينى لكى ال أتزعزع
تمألنى . قد عرفتنى سبل الحياة. و ال تدع قدوسك یرى فساًد. ألنك ال تترك نفسى فى الجحيم. ءالرجا

.هللویا. البهجة فى یمينك إلى اإلنقداء. فرحًا أمام وجهك  
 
 

 
 

 ليل یظهر و ليل إلى. یوم إلى یوم ُیبدى قوًال. السموات تحدث بمجد اهللا، و الفلك یخبر بعمل یدیه
 خرج منطقهم، و إلى أقصى فى آل األرض. ال قول و ال آالم، الذین ال تسمع أصواتهم. علمًا

یتهلل مثل .  من خدرهو هى مثل العریس الخارج. جعل فى الشمس مظلته. المسكونة بلغت أقوالهم
 ال شئ و. من أقصى السماء خروجها، و منتهاها إلى أقصى السماء. الجبار الذى یسرع فى طریقه

.یختفى من حرارتها  
 

فرائض الرب مستقيمة، . شهادة الرب صادقة، تعلم األطفال. ناموس الرب بال عيب، یرد النفوس
أحكام .  إلى األبدخشية الرب زآية، دائمة. وصية الرب مضيئة، تنير العينين عن بعد. تفرح القلب

 و الحجر الكثير الثمن، و أحلى ذهبأفضل من ال. مشيئة قلبه مختارة. الرب أحكام حق و عادلة معًا
الهفوات من یشعر بها؟ من الخطایا . عبدك یحفظها، و فى حفظها ثواب عظيم. من العسل و الشهد

. حتى ال یتسلطوا علىَّ فحينئذ أآون بال عيب. و من المتكبرین احفظ عبدك. المستترة یا رب طهرنى
ا رب ی.  قلبى مرضيًة أمامك فى آل حيٍنكرو تكون جميع أقوال فمى و ف. و أتنقى من خطية عظيمة
.هللویا. أنت معينى و مخلصى  

 
 

 
 

ألن . و ال تشمت بى أعدائى. فال تخزنى إلى األبد. یا إلهى عليك توآلت. إليك یا رب رفعت نفسى
و . یا رب طرقكأظهر لى . الذین یصنعون اإلثم باطًالليخز . جميع الذین ینتظرونك ال یخزون

. و إیاك انتظرت النهار آله. ألنك أنت هو اهللا مخلصى. أهدنى إلى عدلك و علمنى. علمنى سبلك
آرحمتك . خطایا شبابى و جهلى ال تذآر. أْذآْر یا رب رأفاتك و مراحمك، ألنها ثابتة منذ األزل

.أذآرنى أنت من أجل خالصك یا رب  
 

ُیعّلم الودعاء . یهدى الودعاء فى الحكم. یخطئون فى الطریقلذلك یرشد الذین . الرب صالح و مستقيم
من أجل إسمك یا رب اغفر لى .  عهدُه و شهاداتهجميع ُطرق الرب رحمة و حق لحافظى. ُطُرقه

نفسه فى . ُیرشده فى الطریق التى ارتضاها. من هو اإلنسان الخائف الرب. خطيتى ألنها آثيرة
. و لهم ُیعلن عهده. و إسم الرب ألتقيائه. الرب عٌز لخائفيه. الخيرات تثبت، و نسله یرث األرض
.ألنه ُیخرج من الفخ رجلىَّ. عيناى تنظران إلى الرب فى آل حين  

 

ور الرابع العشرونالمزم  

المزمور الثامن عشر



 

 

 
أنظر .  من شدائدىأخرجنى. قلبى قد آثرتأحزان . أنظْر إلىَّ و ارحمنى، ألنى إبٌن وحيٌد و فقيٌر أنا

إحفظ .  إلى أعدائى فهم قد آثروا و أبغضونى ظلمًاأنظر.  و اغفر لى جميع خطایاىإلى ذلى و تعبى،
ألنى . لصقوا بىالذین ال شر فيهم و المستقيمون . ال أخزى ألنى عليك توآلت. نفسى و نجنى

.هللویا. یا اهللا أنقذ إسرائيل من جميع شدائده. انتظرتك یا رب  
 
 

 
 

قتراب األشرار منى عند ا. اصر حياتى ممن أجزعالرب ن. الرب نورى و خالصى ممن أخاف
إن قام علىَّ . إن یحاربنى جيش فلن یخاف قلبى. ليأآلوا لحمى، مضایقىَّ و أعدائى عثروا و سقطوا

واحدة سألت من الرب و إیاها ألتمس، أن أسكن فى بيت الرب آل أیام حياتى . قتال ففى هذا أنا أطمئن
فى یوم شدتى سترنى بستر . فى خيمتهألنه أخفانى . لكى أنظر نعيم الرب و أتفرس فى هيكله المقدس

طفت و َذبحُت فى مظلته ذبيحة .  على أعدائىو اآلن هوذا رأسى ُرفع.  صخرة رفعتنى و على،مظلته
.ُأسبح و ُأرتل للرب. التهليل  

 
لبت وجهك، و ط: إرحمنى و استجب لى فإنه لك قال قلبى. إستمع یا رب صوتى الذى به دعوتك

ال . آن لى معينًا. غضب عن عبدكب وجهك عنى، و ال تعرض ب تحجال. وجهك یا رب ألتمس
علمنى یا رب . فإن أبى و أمى قد ترآانى، و أما الرب فقبلنى. تخذلنى و ال ترفضنى یا اهللا مخلصى

ال تسلمنى إلى أیدى مضایقىَّ، ألنه قد قام علىَّ . طریقك و أهدنى فى سبيل مستقيم من أجل أعدائى
إنتظر الرب، . و أنا أؤمن أنى أعاین خيرات الرب فى أرض األحياء.  ظلمًاشهود زور، و آذبوا علىَّ

.هللویا. تقوَّ و ليتشدد قلبك و انتظر الرب  
 
 

 
 

یشتاق إليك جسدى فى أرض مقفرة و موضع غير . إْذ عطشت إليك نفسى. یا اهللا إلهى إليك أبكِّر
ألنَّ رحمتك أفضل من . ألرى قوتك و مجدك. تراءیت لك فى القدسهكذا . مسلوك و مكان بال ماء
فتشبع نفسى آما من شحٍم و . لذلك أبارآك فى حياتى، و بأسمك أرفع یدى. الحياة، شفتاى تسبحانك

. آنت أذآرك على فراشى، و فى أوقات األسحار آنت ارتل لك. بشفاه اإلبتهاج نبارك إسمك. دسٍم
. جناحيك أبتهجألنك صرت لى عونًا، و بظل  

 
أما الذین طلبوا نفسى للهالك، فيدخلون فى أسافل األرض، و . إلتصقت نفسى بك، و یمينك عضدتنى

. أما الملك فيفرح باهللا، و یفتخر آل من یحلف به. ُیدفعون إلى ید السيف، و یكونون أنصبة للثعالب
.هللویا. ألن أفواه المتكلمين بالظلم ُتسدُّ  

 
 
 

المزمور الثانى و الستون

 العشرونسادسالمزمور ال



 

 

 

 
 

 لتعرف فى األرض طریقك، و فى جميع .ليتراءف اهللا علينا و ليبارآنا، و لينر بوجهه علينا و یرحمنا
لتفرح األمم و تبتهج، ألنك . فلتعترف لك الشعوب یا اهللا، فلتعترف لك الشعوب آلها. األمم خالصك

األرض أعطت . وب جميعًالشعفلتعترف لك ا. تدین الشعوب باإلستقامة و تهدى األمم فى األرض
.هللویا. فلتخشه جميع أقطار األرض. ارآنا اهللا إلهنا ليبارآنا اهللافليب. ثمرها  

 
 

 
 

یا رب أسرع و أعنى ليخز و یخجل طالبوا نفسى، و ليرتد إلى خلف و . اللهم التفت إلى معونتى
و ليبتهج و یفرح . خزى سریعًا الذین یقولون لى نعمًا نعمًاو ليرجع بال. یخجل الذین یطلبون لى الشر

. و أما أنا فمسكين و فقير. بك جميع الذین یلتمسونك، و ليقل فى آل حين محبو خالصك ليتعظم الرب
.هللویا. أنت معينى و مخلصى یا رب فال تبطئ. اللهم أعنى  

 
 

 
 

 سبحوا اسم الرب ليكن اسم الرب مبارآًا من األن و إلى األبد، من مشارق  الرب أیها الفتيان،سبحوا
من مثل الرب . الرب عال على آل األمم، فوق السموات مجده. الشمس إلى مغاربها بارآوا إسم الرب

المقيم المسكين من . إلهنا الساآن فى األعالى، الناظر إلى المتواضعين فى السماء و على األرض
الذى یجعل العاقر ساآنة فى بيت، أم . ع البائس من المذبلة، لكى یجلسه مع رؤساء شعبهالتراب الراف
.هللویا. أوالد فرحة  

 
 

 
 

و ال تدخل فى المحاآمة مع . إستجب لى بعدلك. أنصت إلى طلبتى بحقك. یا رب اسمع صالتى
أجَلَسنى .  قد اضطهد نفسى، و أذلَّ فى األرض حياتىألن العدو. عبدك، فإنه لن یتزآى قدامك آل حىِّ
تذآرت األیام األولى و . أضجرت فى روحى، إضطرب فى قلبى. فى الظلمات مثل الموتى منذ الدهر

صارت نفسى لك مثل أرض . بسطت إليك یدىَّ. لهجت فى آل أعمالك، و فى صنائع یدیك آنت أتأمل
.بال ماء  

 
 فل. يت روحى، ال تحجب وجهك عنى فُاشابُه الهابطين فى الُجبِّإستجب لى یا رب عاجًال فقد فن

عرفنى یا رب الطریق التى أسلك فيها ألنى إليك رفعت . اسمع فى الغداة رحمتك، فإنى عليك توآلت
. علمنى أن أصنع مشيئتك، ألنك أنت هو إلهى. أنقذنى من أعدائى یا رب، فإنى لجأت إليك. نفسى  

المزمور المائة و الثانى و األربعون

 المزمور المائة و الثانى عشر

المزمور التاسع و الستون

المزمور السادس و الستون



 

 

 
و . رُج من الشدة نفسىمن أجل إسمك یا رب تحيينى، بحقك ُتخ. ى اإلستقامةدنى إلهروحك القدس فلي

.هللویا. برحمتك تستأصل أعدائى، و ُتهلُك جميع ُمضایقى نفسى ألنى أنا هو عبدك أنا  
 
 

 
 

لبدء عند اهللا، آل شئ به فى البدء آان الكلمة، و الكلمة آان عند اهللا، و آان الكلمة اهللا، هذا آان فى ا" 
فيه آانت الحياة، و الحياة آانت نور الناس و النور أضاء فى . آان، و بغيره لم یكن شئ مما آان

.الظلمة، و الظلمة لم تدرآه  
 

لم یكن هو . آان إنسان مرسل من اهللا إسمه یوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور ليؤمن الكل بواسطته
آان فى العالم، و آون . آان النور الحقيقى الذى ینير آل إنسان آتيًا إلى العالم. النور بل ليشهد للنور

و أما الذین قبلوه فأعطاهم سلطاناً . إلى خاصته جاء، و خاصته لم تقبله. العالم به، و لم یعرفه العالم
و ال من ، و ال من مشيئة جسد، أن یصيروا أبناء اهللا الذین یؤمنون بإسمه، الذین ولدوا ليس من دم

.مشيئة رجل، لكن من اهللا ولدوا  
 

یوحنا . و الكلمة صار جسدًا و حل بيننا و رأینا مجده مثل مجد إبن وحيد ألبيه مملوءًا نعمًة و حقًا
، و نحن جميعًا أخذنا من  إن الذى یأتى بعدى آان قبلىهذا هو الذى قلت عنه: شهد له و صرخ قائًال

أما النعمة و الحق فبيسوع المسيح . ن الناموس بموسى أعطىأل. امتأله، و نعمة عوضًا عن نعمة
."صار  

 
)و المجد هللا دائمًا (   

 
 

 
 

أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر، و آل الخليقة . أیها النور الحقيقى الذى یضئ لكل إنسان آت إلى العالم
قت أمنا حواء من طلقات الموت و أعطيتنا روح خلصت أبانا آدم من الغوایة و عت. تهللت بمجيئك

... )ذآصابترى :   ( البنوة، فلنسبحك و نبارآك قائلين  
 

اس المضيئة و عندما دخل إلينا وقت الصباح، أیها المسيح إلهنا النور الحقيقى، فلتشرق فينا الحو
سبقْت عيناى وقت : " ليناألفكار النورانية، و ال تغطينا ظلمة اآلالم لكى نسبحك عقليًا مع داود قائ

آانين .   ( إسمع أصواتنا آعظيم رحمتك، و نجنا أیها الرب بتحننك." السحر ألتلو فى جميع أقوالك
( ... 

 
أنت هى أم النور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها، یقدمون لك تمجيدات یا والدة اإلله السماء 

يرة و األم الباقية عذراء، ألن اآلب اختارك و الروح الثانية، ألنك أنت هى الزهرة النيرة غير المتغ  

ثم یقول الُمصلى

 )١٧ ـ ١ : ١ص ( یوحنااإلنجيل لمعلمنا 



 

 

 
فاسأليه أن یعطى الخالص للعالم الذى خلقه، و أن ینجيه من . القدس ظللك و األبن تنازل و تجسد منك

. آمين.و لنسبحه تسبيحًا جدیدًا و نبارآه اآلن و آل أوان و إلى األبد. التجارب  
 
 

 
 

نسبحك، . السالم و فى الناس المسرةالمجد هللا فى األعالى و على األرض : بح مع المالئكه قائلينفلنس
أیها الرب . نبارآك، نخدمك، نسجد لك، و نعترف لك، ننطق بمجدك، نشكرك من أجل عظيم مجدك

وح المالك على السموات اهللا اآلب ضابط الكل، و الرب اإلبن الواحد الوحيد یسوع المسيح، و الر
أیها الجالس عن یمين . أیها الرب اإلله حمل اهللا ابن اآلب رافع خطية العالم اقبل طلباتنا إليك. القدس

مجدًا هللا . أنت وحدك العالى یا ربى یسوع المسيح و الروح القدس. أنت وحدك القدوس. أبيه ارحمنا
منذ الليل روحى . ألبد آمينأبارآك آل یوم، و أسبح إسمك القدوس إلى األبد و إلى أبد ا. اآلب آمين

. آنت أتلوا فى طرقك ألنك صرت لى معينًا. تبكر إليك یا إلهى، ألن أوامرك هى نور على األرض
.باآًر یا رب تسمع صوتى، بالغداه أقف أمامك و ترانى  

 
 

 
 

.عذراء ارحمناقدوس اهللا، قدوس القوى، قدوس الحّى الذى ال یموت، الذى ولد من ال  
.قدوس اهللا، قدوس القوى، قدوس الحّى الذى ال یموت، الذى صلب عنا ارحمنا  

قدوس اهللا، قدوس القوى، قدوس الحّى الذى ال یموت، الذى قام من األموات و صعد إلى السموات 
.ارحمنا  

 
.المجد لآلب و اإلبن و الروح القدس، اآلن و آل أوان و إلى دهر الدهور آمين  

 
یا رب اغفر . أیها الثالوث المقدس ارحمنا. أیها الثالوث المقدس ارحمنا. الثالوث المقدس ارحمناأیها 

یا رب افتقد مرضى شعبك، إشفهم من أجل . یا رب اغفر لنا زالتنا. یا رب اغفر لنا آثامنا. لنا خطایانا
. ال خطية، یا رب ارحمنایا من هو ب. آباؤنا و أخواتنا الذین رقدوا، یا رب نيح نفوسهم. إسمك القدوس

.ألن لك المجد و العزة و التقدیس المثلث. یا من بال خطية، یا رب أعنا و اقبل طلباتنا إليك  
.آمين. یا رب بارك. یا رب ارحم. یا رب ارحم  

 
 
 
 
 
 
 

 الثالث تقدیسات

تسبحة المالئكة



 

 

 

 
 

:و اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر  
آما فى السماء آذلك على . لتكن مشيئتك.  ليأت ملكوتك.ليتقدس اسمك. أبانا الذى فى السموات

وال تدخلنا . و اغفر لنا ذنوبنا آما نغفر نحن أیضًا للمذنبين إلينا. أعطنا اليوم. خبزنا آفافنا. األرض
.ألن لك الملك و القوة و المجد إلى األبد آمين.  بالمسيح یسوع ربنا. لكن نجنا من الشریر. فى تجربة  

 
 

 
 

السالم لِك، نسألك أیتها القدیسة الممتلئة مجدًا العذراء آل حيٍن والدة اإلله أم المسيح، أصعدى صلواتنا 
السالم للتى ولدت لنا النور الحقيقى المسيح إلهنا العذراء القدیسة، . إلى إبنك الحبيب ليغفر لنا خطایانا

أیتها العذراء مریم والدة اإلله القدیسة .  و یغفر لنا خطایاناإسألى الربَّ عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا
. الشفيعة األمينة لجنس البشریة، إشفعى فينا أمام المسيح الذى ولدتيه لكى ینعم علينا بغفران خطایانا

نسألك اذآرینا أیتها . ولدت لنا عمانوئيل. السالم لفخر جنسنا. السالم لك أیتها العذراء الملكة الحقيقية
.لشفيعة المؤتمنة أمام ربنا یسوع المسيح ليغفر لنا خطایاناا  
 
 

 
 

. نعظمك یا أم انور الحقيقى و نمجدك أیتها العذراء القدیسة والدة اإلله ألنك ولدِت لنا مخلص العالم
هداء، تهليل المجد لك یا سيدنا و ملكنا المسيح، فخر الرسل، إآليل الش. أتى و خلص نفوسنا

. نبشر بالثالوث المقدس، الهوت واحد، نسجد له و نمجده. الصدیقين، ثبات الكنائس، غفران الخطایا
.آمين. یا رب ارحم، یا رب ارحم، یا رب بارك  

 
 

 
 

.ال یرىخالق السماء و األرض، ما یرى و ما . بالحقيقة نؤمن بإله واحد، اهللا اآلب، ضابط الكل  
 

نؤمن برٍب واحد یسوع المسيح، إبن اهللا الوحيد، المولود من اآلب قبل آل الدهور، نور من نور، إله 
هذا الذى من .  مع اآلب فى الجوهر، الذى به آان آل شئ من إله حق، مولود غير مخلوق، واحدحق

 و من مریم العذراء أجلنا نحن البشر، و من أجل خالصنا نزل من السماء و تجسد من الروح القدس،
و قبر و قام من بين األموات فى اليوم الثالث آما تألم . تأنس، و صلب عنا على عهد بيالطس البنطى

فى الكتب، و صعد إلى السموات، و جلس عن یمين أبيه، و أیضًا یأتى فى مجده ليدین األحياء و 
.األموات، الذى ليس لملكه انقضاء  

 قانون اإلیمان

بدء قانون اإلیمان

ثم یقول الُمصلى

 الصالة الربانية



 

 

 
نسجد له و نمجده مع اآلب و اإلبن الناطق .  المحيى المنبثق من اآلبنعم نؤمن بالروح القدس، الرب

و . و نعترف بمعمودیة واحدة لمغفرة الخطایا. و بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. فى األنبياء
.آمين. ننتظر قيامة األموات و حياة الدهر اآلتى  

 
. مرة٤١) یا رب ارحم ( ثم یقال آيریاليصون   

 
 

 
 

إرحمنا یا . السماء و األرض مملوءتان من مجدك و آرامتك. قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت
أیها الرب إله القوات آن معنا، ألنه ليس لنا معين . أیها الثالوث المقدس إرحمنا. اهللا األب ضابط الكل

ئاتنا، التى صنعناها بإرادتنا و التى حل و اغفر و اصفح لنا یا اهللا عن سي. فى شدائدنا و ضيقاتنا سواك
صنعناها بغير إرادتنا، التى فعلناها بمعرفة و التى فعلناها بغير معرفة، الخفية و الظاهرة، یا رب 

.آرحمتك یا رب و ال آخطایانا. اغفرها لنا من أجل إسمك القدوس الذى ُدعى علينا  
 
 

 
 

:نقول بشكرو اجعلنا مستحقين أن   
آما فى السماء آذلك على . لتكن مشيئتك. ليأت ملكوتك. ليتقدس اسمك. أبانا الذى فى السموات

وال تدخلنا . و اغفر لنا ذنوبنا آما نغفر نحن أیضًا للمذنبين إلينا. أعطنا اليوم. خبزنا آفافنا. األرض
. و القوة و المجد إلى األبد آمينألن لك الملك.  بالمسيح یسوع ربنا. لكن نجنا من الشریر. فى تجربة  

 
 

 
 

لضياء النهار، و الليل أیها الرب إله القوات الكائن قبل الدهور و الدائم إلى األبد، الذى خلق الشمس 
 من. راحة لكل البشر، نشكرك یا ملك الدهور ألنك أجزتنا هذا الليل بسالٍم و أتيت بنا إلى مبدأ النهار
و . أجل هذا نسألك یا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك، و ليضئ علينا نور علمك اإللهى

نى النهار، لكى نجوز هذا اليوم ببر و طهارة و تدبير حسن، نى النور و َباجعلنا یا سيدنا أن نكون َب
نك الوحيد یسوع المسيح، و بالنعمة و الرأفة و محبة البشر اللواتى إلب.  عثرةلنكمل بقية أیام حياتنا بال
.آمين. اآلن و آل أوان و إلى األبد. موهبة روحك القدوس  
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الذى صنع النور الذى یضئ على . المشرق شمسه على األبرار و األشرار. أیها الباعث النور فينطلق
ب لنا فى هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، و ه. المسكونة، أنر عقولنا و قلوبنا و أفهامنا یا سيد الكل

هذا الذى انا . حرسنا من آل شئ ردئ، و من آل خطية، و من آل قوة مضادة بالمسيح یسوع ربناا
.أمين. مبارك معه، مع الروح القدس المحيى المساوى لك األن و آل أوان و إلى دهر الدهور  

 
 

 
 

یا من فى آل وقت و آل ساعة، فى السماء و على األرض، مسجود له و .  ثم ارحمناإرحمنا یا اهللا
المسيح إلهنا الصالح، الطویل الروح، الكثير الرحمة، الجزیل التحنن الذى یحب الصدیقين و . ممجد

الداعى الكل إلى . الذى ال یشاء موت الخاطئ مثل ما یرجع و یحيا. یرحم الخطاة الذین أولهم أنا
.ص ألجل الموعد بالخيرات المنتظرةالخال  

 
قدس . سهل حياتنا، و أرشدنا إلى العمل بوصياك. یا رب اقبل منا فى هذة الساعة و آل ساعة طلباتنا

و نجنا من آل حزن . إشف أمراضنا و اغفر خطایانا. نق نياتنا. قوم أفكارنا. طهر أجسامنا. أرواحنا
 لكى نكون بمعسكرهم محفوظين و مرشدین، لنصل إلى أحطنا بمالئكتك القدیسين،. ردئ و وجع قلب

.آمين. اتحاد اإلیمان و إلى معرفة مجدك غير المحسوس و غير المحدود، فإنك مبارك إلى األبد  

 طلبة آخر آل ساعة

 تحليل أخر


