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 .آمين .المجدُ لآلِب واالبِن والروحِ القُدِس اآلَن وكلَّ أواِن وإِلَى دهِر الدهورِ 

 
الربانية الصالة   
 

 :اللَُّهم اْجعلنا ُمستِحقين أْن نقوَل بِشكرٍ 
 

أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على األرض. خبزنا الجوهري أعطنا 
، ألنَّ لََك الُملَك والقوةَ والمجدَ اليوم. واترك لنا ما علينا، كما نترك نحن لمن لنا عليه. وال تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير

 .إلى األبِد. آمين
 

 صالة الشكر
 

ُحوَم هللا أبَا َربِّنَا وإلِهنَا وُمَخِلَصنا يَُسوعِ المِسيحِ. ألنَّهُ سَ  تَرنَا، وأَعاَننَا، وَحِفَظنا، وقَبَِلنا إليِه، وأْشفََق فَْلنْشُكّر َصانَِع الَخيراِت الرَّ
دنَا، وأَتَى بنا إلى َهِذِه السَّاَعة. هُو أْيضاً فَْلنَْسأَلَهُ أْن يَْحفََظنا فى َهذَا اليَوِم المقَدَِّس وكُ  ابُِط َعلينَا، وَعضَّ ّلِ أيَّاِم َحيَاتنَا بكّلِ َسالِم. الضَّ

ُب إَلهنَا  .الُكّل الرَّ
 

نَا يَُسوعِ المِسيح نَْشكُرَك َعلَى ُكّلِ حالٍ  بُّ اإللَه َضابُط الُكّلِ أبُو ربِّنَا وإلهنَا وُمَخلصَّ ، وِمْن أْجل كّلِ َحاٍل، وفى ُكّلِ  أيَُّها السَّيِدُ الرَّ
دْتَ أحاٍل، ألنََّك َستْرتَنا، وأَعْنتَنا، وحِفْظتنَا، وقَبْلتنَا إلْيَك، و نَا، وأتَيَت ِبنَا إلَى َهِذه السَّاعةِ ْشفَْقت َعلينا، وَعضَّ . 

ياِتنَا بِكّلِ َسالٍم َمَع َخوفَِك، من أْجِل َهذَا نَْسأُل ونَْطلُب ِمْن َصالِحَك يَاُمحبَّ البََشر، اْمنَحنَا أْن نُْكمَل هذا اليَْوَم المقَدََّس وكّل أيَّاِم حَ 
اِن، وُمؤاَمرةِ النَّاِس األْشراِر، وقِيام األْعدَاِء الَخفيِّيَن والظَّاِهريَن، إْنَزعَها عنَّا وَعْن َسائِِر  ُكلُّ َحَسٍد، وكلُّ تَجربٍَة. وكلُّ فِْعِل الشَّْيط

اِلحاُت والنَّافعاُت فَارُزْقنا إيَّاَها. ألنََّك أْنَت الِذى أْعَطيتَنا اَ الصَّ اِت  َس الَحيَّ السُّْلطاَن أْن ندو َشْعبَك وَعْن َموِضِعَك المقَدَِّس َهذا. أمَّ
ةِ العَدوِّ   .والعَقاِرَب وُكلَّ قوَّ

 
أْفَاِت وَمحبَّة البَشِر اللَّواتِى إلْبنِك الَوحيِد ربِّنا وإلِهنَا وُمخلِِّصنا يَُسوعِ المسيحِ. َهذَا ا مْجدُ واإلْكرام  لِذى ِمْن ِقبَِله الَ . بالنِّْعمِة والرَّ

وحِ القُدُِس اَلمْحيى المَساِوى لََك اآلَن وك ةُ والسُّجودُ تَِليُق بَك َمعهُ َمُع الرُّ لَّ أَواٍن وإلَى دَهِر الدُّهُوِر. آمينوالعزَّ . 
 

 المزمور الخمسون
 

ارحمني يا هللا بعظيم رحمتك، وبكثرة رأفتك امح مآثمي. اغسلني كثيراً من إثمي، ومن خطيئتي طهرني. إني أنا عارف بإثمي، 
وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت، والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. هاءنذا 

نك قد أحببت الحق، وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفى باألثام حبل بي، وبالخطايا ولدتني أمي. أل
ي الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي، وامح كل  فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج. تسمعني بهجةً وسروراً، فتبتهج عظام

القدوس ال تنزعه مني.  أمام وجهك، وروحكمآثمي. قلباً نقياً أخلق في يا هللا، وروحاً مستقيماً جدد في أحشائي. ال تطرحني من 
امنحني بهجة خالصك وبروح رئاسي أعضدني. فأعلم األثمة طرقك، والكفرة إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا هللا إله  

خالصي، يبتهج لساني بعدلك. يا رب أفتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك. ألنك لـو آثرت الذبيحة لكنت اآلن أعطي، لكنك ال تسر 
بالمحرقات. فالذبيحة  روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع ال يرذله هللا. أصلح يا رب بمسرتك صهيون، ولتبن أسوار 

 .أورشليم. حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات. حينئذ يقربون على مذابحك العجول
 



 ثم يقول الُمصلى
 

مها لْلَمسيحِ َمِلكى وإلَهى وأْرجوهُ أْن يَْغفَر ِلى َخطاياىَ   .تَْسبَحةُ الغُروب ِمَن النَّهاِر المباَرِك أقدِّ
 

 المزمور المائة والسادس عشر 
 
بَّ يا َجميَع األمِم، ولتُباِركهُ كافَّةُ الشُّعوب، ألنَّ  ّبِ يَدوُم إلَى األبَِد. َهلِّلُوياَسبِّحوا الرَّ  . َرْحَمتهُ قَدْ َقويَْت َعلْينا، وَحقُّ الرَّ
 

 المزمور المائة والسابع عشر
 

ّبِ ألنَّهُ صاِلُح وأنَّ إلَى األبَِد َرْحَمتَهُ. ِليَقُْل بَْيُت إْسرائيَل إنَّهُ صاِلٌح وإنَّ إلَى األبَِد رَ   بَْيُت َهروَن إنَّهُ صاِلٌح  ْحَمتَهُ. ِليَقُلْ اْعتَرفوا للرَّ
ّبِ إنَّهُ صاِلٌح وإنَّ إلَى األبَِد َرْحَمتَهُ وإنَّ إلَى   األبَِد َرْحَمتَهُ. ِليَقُْل أتِْقياُء الرَّ . 

 
ْحبِ  ّبِ، فاْستَجاَب لى وأْخرَجنى إلَى الرَّ بُّ َعْونى فَال أْخَشى، ماذا يَْصنُع بى اإل .فى ضيقَتى َصَرْخُت إلَى الرَّ بُّ لى الرَّ ْنساُن؟ الرَّ
ّبِ َخْيٌر ِمَن اإلتِّكاِل َعلَى البََشرِ  َؤساِء. ُكلُّ األمِم  .ُمعيٌن، وأنا أَرى بأْعدائى. اإلتِّكاُل َعلَى الرَّ جاِء بالرُّ ّبِ َخْيٌر ِمَن الرَّ جاُء بالرَّ الرَّ

ّبِ اْنتَقَمُت ِمْنُهْم. أَحاطوا بى اْحِتياًطا و ّبِ قََهْرتُُهْم. أَحاطوا بي ِمثَْل النَّْحِل َحوَل الشَّْهِد، أَحاطوا بى، وباْسِم الرَّ اْكتَنَفونى وباْسِم الرَّ
تى وتَْسبَِحتى هُوَ  ّب َعضدَنى. قُوَّ ّبِ اْنتَقْمُت ِمْنُهم. دُفِْعت ألَْسقَُط والرَّ ، وقَدْ صاَر لى  واْلتََهبوا َكناٍر فى َشْوٍك، باْسِم الرَّ بُّ  الرَّ

ّبِ َصنََخالصاً. َصْوُت ا ّبِ َرفََعْتنى، َيميُن الرَّ ةً، يَميُن الرَّ ّبِ َصَنعَْت قُوَّ ةً فَلَْن لتَّْهليِل والَخالِص فى َمساِكِن األْبراِر، يَميُن الرَّ عَْت قُوَّ
بُّ  ّبِ، تأْديبًا أدََّبنى الرَّ ُث بأْعماِل الرَّ  .وإلَى المْوِت لَْم يُسِلمنى .أَموت بَْعدَ، بَْل أْحيا وأَُحدِّ

 
دّيقوَن يَدُْخلوَن فيِه. أ ّبِ، والّصِ ّبِ. َهذا هَُو باُب الرَّ ، ِلَكْى أدُْخَل فيها وأْعتَرف للرَّ ، ألنََّك إْفتَحوا لى أْبواَب البِّرِ ْعتَرُف لََك ياَربُّ

ّبِ كاَن َهذا وهَُو َعجيٌب فى اْستََجْبَت لى وُكنَت لى ُمخلًِّصا. الَحَجُر الَّذى َرذَلهُ البَنّاؤوَن، َهذا صاَر َرأًْسا للّزاوِ  يِة. ِمْن ِقبَِل الرَّ
 .أْعيُننا

 
ْل ُسبُلَنا، ُمبا ، فَْلنَْبتَهُج وَنْفَرُح فيِه. يا َربُّ َخلِّْصنا، ياَربُّ َسّهِ بُّ ّبِ، باَرْكناُكم ِمْن َهذا هَُو اليَْوُم الَّذى َصنَعَهُ الرَّ َرٌك اآلتى باْسِم الرَّ

ّب أضاَء َعلَْينا. َرتِّبوا عيداً بَِمْوِكٍب َحتَّى قُروِن المذْبَحِ، أْنَت هَُو إلَهى فأْشُكرَك، إلَهبَْيِت  ُ الرَّ َّ ّبِ،  ى أْنَت فَأَْرفَعَك. أْعتَرُف لََك  الرَّ
، ألنََّك إْستََجبَت لى وِصْرَت لى ُمخلًِّصا بَّ فإنَّه صالٌح وأنَّ إلَى   .يا َربُّ األبَِد َرْحمتُهُ. َهلِّلُويااْشُكروا الرَّ . 

 
 المزمور المائة والتاسع عشر

 
فاِه الّظالمِة، وِمَن اللِّساِن الغاِش، ماذا تُْعَطى وماذا تُزادُ  إلَْيَك يا َربُّ َصَرْخُت فى ُحْزنى، فاْستََجْبَت لى. يا َربُّ نَّجِ نَْفسى ِمَن الّشِ

؟ ِسهاُم األْقوياِء  يَِة. وْيٌل لى فإنَّ ُغْربَتى قَدْ طالَت َعلَّى، وَسكْنُت فى َمساِكن قيدار. َطويالً أيُّها اللِّساُن الغاشُّ ُمرَهفةٌ َمَع َجْمر البَّرِ
اطالً. َهلِّلُوياَسكنَْت نَْفسى فى الغُْربَِة، وَمَع ُمْبِغضى السَّالِم ُكْنُت صاِحَب َسالٍم. وحيَن ُكنُت أَُكّلِمُهم بِه كانوا يُقاتِلوَننى ب . 

 
 المزمور المائة والعشرون

 
ّبِ، الَّذى َصنََع السَّماَء واألْرَض.  لِل، فَما َرفَْعُت َعْينَيَّ إلَى الِجباِل، ِمْن َحْيُث يَأتى َعْونى. َمعوَنتى ِمْن ِعْنِد الرَّ ال يَُسلُِّم ِرْجلََك للزَّ

بُّ يُظلَُّل َعلَى يَِدَك اليُْمنَى. فَال تَْحرقَُك الشَّْمُس بالنَّهاِر، يَْنعُس حافُِظك. ُهَوذا ال يَْنعَُس وال يَناُم حاِرُس إْسرائِيَل. ا بُّ يَْحَفُظَك، الرَّ لرَّ
بُّ يَْحفَُظ دُخولََك وُخروَجَك  بُّ يَْحفَُظ نَْفَسك. الرَّ بُّ يَْحفَظَك ِمْن ُكّلِ سوٍء، الرَّ وياَن اآلِن وإلَى األبَِد. َهلِّلُ مِ وال القََمُر باللَّْيِل. الرَّ . 

 
 المزمور المائة والحادى والعشرون

 
دينٍَة ُمتَِّصلٍة بَْعُضها ببَْعٍض. فَرْحُت بالقائِليَن لى إلَى بَْيِت الَرّبِ نّذَْهُب. َوقَفَْت أْرجلُنا فى أْبواِب أوُرَشليم. أوُرَشليُم المْبنِيَّةُ ِمثْل مَ 

ّبِ شَ  هادةً إلْسرائِيلَ ألَّن هُناَك َصِعدَت الَقبائُِل، قَبائُِل الرَّ ّبِ. هُناَك نُِصبَْت َكراِسى لْلقَضاِء، َكراسى بَْيِت داُودَ  .  .َيْعتَِرفوَن إلْسِم الرَّ
 

صينَِة. ِمنْ  ى،   أْجِل إْخَوتي وأقاِربإْسأَلوا السَّالَم ألوُرَشليَم، والِخْصَب ِلُمِحبِّيِك، ِلَيُكْن السَّالُم فى ِحْصنِك، والِخْصُب فى أْبراِجك الرَّ



ّبِ إلَِهنا، إْلتََمْسُت لَك الَخْيرات. َهلِّلُويا  .تََكلَّمُت ِمْن أْجِلك بالسَّالِم. وِمْن أْجِل بَْيِت الرَّ
 

 المزمور المائة والثانى والعشرون
 

ْينَى األَمِة إلَى يَدَْى َسيِّدَتِها. َكذَِلَك أْعيُنُنا إلَْيَك رفَْعُت َعْينى يا ساِكَن السَّماِء. فَها هُما ِمثْل ُعيوِن الَعبيِد إلَى أْيدى َمواليهْم، وِمثْل عَ 
ّبِ إلَِهنا َحتَّى َيتَرأَف َعلَْينا. إْرَحْمنا يا َربُّ إْرَحْمنا، فإنَّنا َكثيراً ما اْمتَألْنا َهواناً. وَكثيراً   ما اْمتَألَْت نُفوُسنا عاراً ِمَن نَْحو الرَّ

بيَن، وإهانَةً ِمَن المتَعَظِّ  ميَن. َهلِّلُوياالمَخّصِ . 
 

 المزمور المائة والثالث والعشرون
 

بَّ كان َمعنا ِعْندَما قاَم النّاُس َعلَْينا. الْبتََلعو بَّ كاَن َمعنا ِليَقُْل إْسرائيُل. لَْوال أنَّ الرَّ نا ونَْحُن أْحياء، ِعْندَ َسخِط َغَضبِِهْم لَْوال أنَّ الرَّ
، وجاَز َعلَى نُفوِسنا السَّْيلُ َعلَْينا. إذَْن َلغَرْقنا فى الماءِ  بُّ الّذى لَْم يَُسلِّْمنا  . بَْل جاَز َعلَى نُفوِسنا الماُء الَّذى ال ِنهايَةَ لَهُ. ُمباَرٌك الرَّ

يّاديَن، الفَخُّ اْنَكَسَر ونَْحُن نََجْونا، َعْونُن ّبِ، الَّذى َصنََع السَّماَء فَريسةً ألْسنانِِهم. نََجْت أْنفُُسنا ِمثَْل العُْصفوِر ِمْن فَّخِ الصَّ ا بإْسِم الرَّ
 .واألْرَض. َهلِّلُويا

 
 المزمور المائة والرابع والعشرون

 
ّبِ ِمثُْل َجبَِل ِصْهيوَن، ال َيتَزْعَزعُ إلَى األبَِد. الّساِكُن بأوُرَشليَم. الِجباُل َحْوَلها و لوَن َعلَى الرَّ بُّ َحْوَل َشعبِه ِمَن االمتََوّكِ آلَن الرَّ

دّيقوَن أْيِديَ  دّيقيَن. ِلَكْى ال يَُمدَّ الّصِ بُّ ال َيتْرُك َعصا الُخطاةِ تَْستَقرُّ َعلَى نَصيِب الّصِ ُهم إلَى اإلثْمِ وإلَى األبَِد. الرَّ . 
 

بُّ َمَع َفعَلِة اإلثِْم. والسَّالُم َعلَى  أْحِسْن يا َربُّ إلَى الّصاِلحيَن وإلَى المْستَقيمى القُلوِب. أّما الَّذيَن يَميلوَن إلَى العَثَراِت يَْنزَ  عُهم الرَّ
 .إْسرائِيَل. َهلِّلُويا

 
 المزمور المائة والخامس والعشرون

 
بُّ َسْبَى ِصْهيوَن ِصْرنا فَِرحيَن. حيَنئٍِذ اْمتَألَ َفُمنا فَرًحا وِلسانُنا تَْهليالً. حيَنئٍِذ يُقاُل ف نيَع ى األمِم إنَّ الرَّ إذا ما َردَّ الرَّ ّب قَدْ َعظََّم الصَّ

نيَع َمعَنا َفِصْرنا فَِرحيَن. اْردد يا َربُّ َسْبَينا، ِمثَْل السُّيوِل فى الَجنوِب. الَّذينَ  بُّ الصَّ يَْزَرعوَن بالدُّموعِ يَْحُصدوَن  َمعَُهم. َعظََّم الرَّ
وَيعودون بالفََرحِ حاِمليَن أْغماَرهُم. َهلِّلُويا باالْبتِهاجِ. َسْيراً كانوا َيسيروَن وهُْم باكوَن حاِمليَن بِذاَرهُم، . 

 
 المزمور المائة والسادس والعشرون

 
بُّ الَمدينَةَ. َفباِطالً يَْسهُر ا بُّ البَْيَت، َفباِطالً َيتْعُب الَبنّاُؤوَن. وإْن لَْم يَْحُرس الرَّ  لُحّراُس. باِطٌل هَُو َلُكم التَّْبكيُر فيإْن لَْم يَْبِن الرَّ

ر َعن الرقاِد يا آِكلي الُخْبَز بالُهمومِ  ً  .الِقياِم والتَّأَخُّ  .فَإنَّهُ يَْمنَح أِحبّاَءهُ َنْوما
 

هاِم بِيَِد الَقِوّيِ، َكذِلَك أْبناء الشَّبيبَِة. مَ  ّبِ، وثََمَرةُ الَبْ◌ِن َعِطيَّةٌ ِمْنهُ. كالّسِ ُجُل الَّذالبَنوَن ميراٌث ِمَن الرَّ ي يَْمألُ ُجْعبَتَه ْغبوٌط هَُو الرَّ
 .ِمْنُهم، حيَنئٍِذ ال يُْخَزْوَن إذا َكلَّموا أْعداَءهُم في األْبواِب. َهلِّلُويا

 
 المزمور المائة والسابع والعشرون

 
، الّساِلكيَن فى ُطُرقِه. ألنََّك تَأُْكُل ِمْن ثََمرةِ أتْعاِبَك، تَصيُر َمغْ  بَّ بوطاً وَيكوُن لََك الَخْيرطوبَى ِلَجميعِ الَّذيَن يتَّقوَن الرَّ إْمرأَتَُك  .

ْيتوِن الُجدِد َحْوَل مائِدَتَك. َهَكذا يُبارِ  . تَصير ِمثَْل َكْرمٍة ُمْخِصبٍَة فى َجوانِِب بَْيتَِك، َبنوَك ِمثُْل ُغروِس الزَّ بَّ ِ◌ُك اإلْنساُن المتَّقى الرَّ
بُّ ِمْن ِصْهيوَن، وتُْبِصُر َخْيراِت أورُ  َشليَم َجميَع أيّاِم َحياتَِك. وتََرى َبنى َبنيَك، والسَّالُم َعلَى إْسرائيَل. َهلِّلُويايُبارُكَك الرَّ . 

 
 المزمور المائة والثامن والعشرون

 
.ِمراًرا َكثيرةً حاَربونى ُمْنذُ ِصباى ِليَقُْل إْسرائيُل. ِمراًرا َكثيرةً قاتَلونى ُمْنذُ َشبابى، وإنَُّهم لَْم يَْقِدروا َعلَ  َعلَى َظْهرى َجلَدنى   ىَّ



ّب ِصدّيٌق هَُو، يَْقطُع أْعناَق الُخطاةِ، فَْليَْخَز َوْليَْرتَدَّ إلَى الَوراِء، ُكلُّ الَّ  ذيَن يُْبِغضوَن ِصْهيوَن، وليَكونوا الُخطاةُ وأَطالوا إثَْمُهْم. الرَّ
يَْمأل الحاِصدُ ِمْنهُ يَدَهُ، وال الَّذى يَْجَمُع الغُموُر ُحْضنَهُ. ولَْم يَقُل المْجتازوَن   َطع. الَّذى لَمْ ِمثَْل ُعْشِب السُّطوحِ، الَّذى يَْيبَُس َقْبل أْن يُقْ 

بِّ  ّبِ َعلَْيُكم، وباَرْكناُكم بإْسِم الرَّ  .َهلِّلُويا .إنَّ بََرَكة الرَّ
 

) 41 - 38:  4اإلنجيل لمعلمنا لوقا ( ص   
 

ى ثُمَّ قاَم ِمَن المْجَمعِ ودََخَل بَْيَت سِ  ى َشديدةٍ، فََسألوهُ ِمْن أْجِلها، فََوقََف فَْوقَاً ِمْنها وَزَجَر الُحمَّ ْمعاَن. وكانَْت َحماةُ ِسْمعاَن بُِحمَّ
مونَهُ فَتََركتْها وفى الحاِل قاَمْت وَخدََمْتُهم. وِعْندَ ُغروِب الشَّْمِس كاَن الَّذيَن ِعْندَهُْم َمْرَضى بأْنواعِ أْمراٍض َكثيرةٍ  م إلْيِه، أّما هَُو  يُقَدِّ

ِ  َفكاَن يََضُع يَدَيِه َعلَى ُكلِّ  َّ واِحٍد فَيْشفيهم، وكانت الشَّياطيُن تَْخرُج ِمْن َكثيريَن وِهَى تَْصرُخ وتَقوُل: أْنَت هَُو المسيُح إْبُن  فَكاَن  .
ً يَْنتَِهرهُم وال يَدَعُهم َيْنِطقون، ألنَُّهْم كانوا قَدْ َعرفوهُ أنَّهُ هَُو ا ِ دائِما َّ لَمسيُح. والمْجدُ  . 

 
 ثم يقول الُمصلى

 
دّيُق بالَجْهِد يُخلَُّص فَأْيَن أْظَهر أَنا اْلخاطئ؟ ثِقَل النَّهار وَحّره لَْم أْحتَِمْل ِلَضْعِف بََشِريَّتى حوُم إذا كاَن الّصِ ُ الرَّ َّ . لَِكْن أْنَت يا 

 َعَشَرة. ألنّى َهأنَذا باآلثاِم ُحِبَل بى، وفى الَخطايا َولَدتْنى أُّمى. فَما أَْجَسَر أْن أْنظَر إلَى ُعلُّوِ  إْحِسْبنى َمَع أْصحاِب الّساَعِة الحاِديَةَ 
ِطئ واْرَحمنىالسَّماِء، لَكنّى أتَِّكُل َعلَى ِغنَى َرْحمتَِك وَمحبَّتَِك ِلْلبََشِريَّة، صاِرخاً قائِالً: اللَُّهمَّ اْغِفْر لى أَنا الخا و كصابترىذُ  ) .  ) 

 
لنَّهاُر وفاَت. فاآلَن أتَّكُل أْسِرْع لى يا ُمَخلَِّص بَِفتْحِ األْحضاِن األَبَِويَِّةِ◌، ألنّى أْفَنْيُت ُعْمرى فى اللَّذاِت والشَهواِت وقَدْ َمَضى ِمنّى ا

ْحمتَِك. ألنّى إلْيَك أْصُرُخ يا َربُّ بتََخشُّعٍ: أْخَطأُْت يا أَبتاهُ فى َعلَى ِغنَى َرأْفتَِك الَّتى ال تَفرغُ. فال تَتَخلَّ َعْن قَْلٍب خاِشعٍ ُمْفتَِقٍر لرَ 
 السَّماِء وقُدّاِمَك، ولَْسُت ُمْستحقاً أْن أُدَْعى لََك إْبناً بَل إْجعَلَنى َكأَحِد أَُجرائِك. ( كى نين )

 
 

بَشْوٍق وإْجِتهاٍد إْرتَكْبُت، وِلُكّلِ َعذاٍب وُحْكٍم إْستَْوَجْبُت. َفَهيّئ لى أْسباَب التَّوبَِة أيَّتُها ِلُكّلِ إثٍْم بِحْرٍص وَنشاٍط َفعْلُت، وِلُكّلِ َخِطيٍَّة 
عُ، وبِِك أ   ْستَشفُع وإيّاِك أدْعو أْن تُساِعدينى لئالّ أْخَزى. وِعْندَ ُمفارقَِة نَْفسى ِمْن َجَسدى اْحَضرىالسَّيدَةُ العَذْراُء. فَإلَْيِك أتَضرَّ

 .ِعْندى، ولمؤاَمرةِ األْعداِء إْهزمى، وألْبواِب الَجحيِم إْغلقى، لئالّ يَْبتَلعوا نَْفسى يا َعروس بال َعيٍب للَختِْن الَحقيقىِّ 
 

مرة 41ثم يُقال ( كيريى لَْيُسون ) يَاَربُّ اْرَحْم  . 
 

 قدوس قدوس قدوس
 

باؤوِت. السَّماُء و ، أيُّها قُدّوٌس قُدّوٌس قُدّوٌس َربُّ الصَّ ُ اآلُب ضاِبُط الُكّلِ َّ األْرُض َمْملوءتاِن ِمْن َمْجدَك وَكراَمتَك. إْرَحْمنا يا 
بُّ إلهُ القُّواِت ُكْن َمَعنا، ألنَّهُ لَيَس لَنا ُمعيٌن فى َشدائِدنا وضيقاِتنا سِ   واَك. حّل واْغِفْر واْصفَْح َلنا ياالثّالوُث القُدّوُس إْرَحْمنا. أيُّها الرَّ
ُ َعْن َسيِّئاِتنا الَّتى َصنَْعناها بإرادَتِنا والَّتى َصنَْعناها بغَيِر إرادَتنا، الَّتى فَعْلناها بَمعِرفٍة والَّتى  فَعْلناها بغَير َمْعِرفٍة، الَخفيَِّة َّ

َك يا َربُّ وال َكَخطاياناوالظاِهرةِ، يا َربُّ اْغِفرها َلنا ِمْن أْجِل إْسِمَك القُدّوِس الَّذى دُعى َعلْينا. َكرْحمتِ  . 
 

 الصالة الربانية 
 

 :اللَُّهم اْجعلنا ُمستِحقين أْن نقوَل بِشكرٍ 
 

أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على األرض. خبزنا الجوهري أعطنا 
، ألنَّ لََك الُملَك والقوةَ والمجدَ اليوم. واترك لنا ما علينا، كما نترك نحن لمن لنا عليه. وال تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير

 .إلى األبِد. آمين
 

 التحليل
 

 بَِسالَمٍة وأتَْيَت بِنا إلَى الَمساِء شاِكريَن، وَجعْلتَنا ُمْستِحّقيَن أْن نَْنُظر النّوَر نَْشُكرَك يا َمِلكنا المتَحنِّْن، ألنََّك َمَنحتَنا أْن َنعبُر َهذا اليَْومِ 



، واْبِطْل سائَِر ِفِ◌خاِخهِ  نا ِمن ِحيَِل الُمضادِّ  المْنصوبَِة لَنا. َهْب لَنا فى إلَى الََمساِء. اللَُّهمَّ اْقبَْل تَْمجيدَنا َهذا الَّذى صاَر اآلَن، ونَّجِ
لَواِت ُكلَّ  ه اللَّْيلَِة المْقبِلَِة َسالَمةً بِغَْيِر ألٍَم وال قَلٍَق وال تَعٍَب وال َخياٍل، ِلنَْجتاَزها أْيضاً بَسالٍم وَعفاٍف، ونََهذِ  ْنَهُض للتَّسابيحِ والصَّ

د إْسَمَك القُدّوَس فى ُكّلِ َشٍئ َمَع اآلِب َغْيِر المدَْرِك وال المْبتَدئ. والّروحِ القُدُِس المْحيي الُمساوى لََك  حيٍن وفى ُكّلِ َمكاٍن نُمّجِ
 .اآلَن وُكّل أواٍن وإلَى دَهِر الدُّهور آمين

 
 طلبة آخر كل ساعة 

 
د المسيح اإلله، الطويل األناة، الكثير الرحمة، الجزيل  يا من في كِلّ وقٍت وفي كِلّ ساعٍة في السماء وعلى األرض، مسجوٌد  له وممجَّ

لساعة  التحنُّن، الذي يحبُّ الصِدّيقين ويرحم الخطأة، الّداعي الكلَّ إلى الخالص بموعد الخيرات الُمنتَظرة، أنت يا رب اقبل منا في هذه ا
نا من كل حزٍن وشٍر ووجع، ِحطنا  طلباتنا وسِدّد خطواتنا إلى العمل بوصاياك. قِدّس أرواحنا، طِهّر  م أفكارنا، نِقّ نياتنا، نِجّ أجسادنا، قِوّ

  بمالئكتك القديسين حتى إذا كّنا بمعسكرهم محفوظين وُمرَشدين نصل إلى اتحاد اإليمان وإلى معرفة مجدك الذي ال يُدنى منه فإنك مباركٌ 
 إلى األبد. آمين


