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 عزيزي المصلي
 

ن المفيد ان نعلم لماذا ، ماكثر كي نتشجع ونصليالصالة فترة رائعة في حياتنا، و

نصلي، خصوصاً ونحن نجتاز فترة حرجة من حياتنا اإليمانية، حيث يواجه 

 .المؤمن تحديات كثيرة تهدد عالقته بالرب في الصميم

 

  :حيث يقول 82ورد هذا في سفر إرميا الفصل . لقد دعانا هللا الى الصالة
َوتَْطلُبُونَنِي فَتَِجُدونَنِي إِْذ 21. فَأَْسَمُع لَُكمْ  فَتَْدُعونَنِي َوتَْذهَبُوَن َوتَُصلُّوَن إِلَي  28)

 . (.تَْطلُبُونَنِي بُِكلِّ قَْلبُِكمْ 

 

َعلِّْمنِي 20): يكشف عن ذاته لنا من خالل الصالةفإن هللا ، 241وحسب المزمور 

الُِح يَهْ \ُروُحَك . أَْن أَْعَمَل ِرَضاَك ألَن َك أَْنَت إِلَِهي إن (. ْرٍض ُمْستَِويَةٍ ِدينِي فِي أَ لص 

العمل وفق مشيئة هللا تتطلب الحوار معه أوالً، ومعرفته عن قرب بواسطة عالقة 

 .أبوية

 

ونعتذر عن  ،نعترف لهنشكره، ونحن نصلي لنمدح الرب ألنه احبنا وفدانا بنفسه، 

: هو الذي دعانا اوالً كما قال. تقصيرنا في مسيرتنا نحوه، ونطلب منه العون

ا نِيِري وْحِملُ اِ 82. ِل َوأَنَا أُِريُحُكمْ اْحمَ ألَ \ي لِ ث قِيل\يَن وَ بِ ُمْتعَ لْ \إِلَي  يَا َجِميَع  االَوْ عَ تَ 82)

ن  ألَ 10. وا َراَحةً لِنُفُوِسُكمْ دُ فَتَجِ  قَْلبِ لْ \ِمنِّي ألَنِّي َوِديٌع َوُمتََواِضُع  اُموَعلَْيُكْم َوتََعل  

 (.يِري هَيٌِّن َوِحْملِي َخفِيفٌ نِ 

 

. عندما نصلي، قد نستعين بالكتاب المقدس، أو صلوات تلقائية، أو من كتب مختارة

وقد نصلي ونحن جالسين، واقفين، ماشين في رحلة الحياة، وحتى ممكن ان نصلي 

علينا خلق جو صالة بحيث نحاول ان نكون هادئين مصغين اليه،  .ونحن نعمل

قلب او صوت موسيقى صالة أو لنسمع ماذا يقول عندما ال نسمع سوى دقات ال

 . اثناء النظر في ايقونة او شمعة او تمثال يساعدنا على تذكر حضوره بيننا

 

اِْعتَِرفُوا 21) : يمكن الصالة مع بعض، في البيت مثالً، يقول القديس يعقوب

ْلبَارِّ تَْقتَِدُر \ِطْلبَةُ . بَْعُضُكْم لِبَْعٍض بِالَّزال ِت، َوَصلُّوا بَْعُضُكْم ألَْجِل بَْعٍض لَِكْي تُْشفَْوا

 .من خاللنا يكمل يسوع عمله على األرض (.َكثِيراً فِي فِْعلِهَا

 

: 2يع ) .الرب قال كونوا حكماء كالحيات. ويؤكد القديس على طلب الحكمة منه

  (. ونَهُ تَنَالُ  الَِة ُمْؤِمنِينَ ص  ل\لُبُونَهُ فِي طْ ا تَ مَ ُكلُّ وَ 88: )قال الرب (.5
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كونوا : يقول الرب. الل الصالة نقاوم التجربة، تجربة ضعف الثقة بيسوعمن خ

ا . ةٍ ْجِربَ َوَصلُّوا لِئاَل  تَْدُخلُوا فِي تَ  اورُ هَ سْ ٱ42) :ساهرين ا وُح فَنَ رُّ ل\أَم  َجَسُد لْ \ِشيطٌ َوأَم 

( اليبوسة)لذلك علينا ان نصلي دائما حتى في اوقات الجفاف الروحي .( فََضِعيفٌ 

لتكن مشيئتك كما في : نقول في الصالة الربية. نرى ضوًء في نهاية النفقال حيث 

هذا يعني ضرورة المداومة على الصالة، حيث لدينا  .السماء كذلك على األرض

 (41-15: 22لوقا ) مثال الرجل األعمى في انجيل لوقا وكيف شفاه الرب

 

صحيح الرب يعلم كل . نّالماذا نصلي اذا كان هللا يعلم كل شيء ع: البعض قد يسأل

شيء عنّا ولكن الصالة هي جزء من عمل خدمة للرب؛ هي وصية الهية، هي 

وصية الكنيسة منذ القدم، هي لتهيئة انفسنا قبل اتخاذ القرارات الصعبة، هي مقوية 

لنا للتغلب على لحظات الحياة القاسية، هي جامعة لألخوة واألخوات، هي وسيلة 

  الخ...لتجاوز التجربة

 

لم نتطرق الى كوننا احياناً نصلي لآلب أو لإلبن أو للروح القدس، ألن الثالثة 

لقد تكلم هللا مع آباءنا منذ القدم بأنواع كثيرة واشكال شتى، فالثالوث عقيدة . واحد

فاهلل ابونا واخونا وفي قلبنا، ال بل نحن في . تكشف عن ابوة وبنوة وروح هللا الواحد

 .كلم بأنات ال توصفإنه يت. قلبه القدوس

 

علينا ان نصلي ألجل المسيحيين المضطهدين في العالم، ألجل المصالحة بين 

الشعوب والحكام، ألجل الذين يكرهوننا عن جهل، ألجل المسيحية المتألمة في 

الَِة \َواِظبُوا َعلَى 8: )يقول مار بولس . ينالعراق، ألجل المهاجرين والالجئ لص 

ْكِر، َساِهِريَن فِيهَا بِ  بُّ لَنَا بَاباً \ْيضاً، لِيَْفتََح \ُمَصلِّيَن فِي َذلَِك ألَْجلِنَا نَْحُن 1الشُّ لر 

نصلي كي نتقوى (. ْيضاً \نَا ُموثٌَق \ْجلِِه \ل ِذي ِمْن \ْلَمِسيِح، \لِْلَكالَِم، لِنَتََكل َم بِِسرِّ 

هذا قول لمار  كجماعة مدعوة للخالص، فإبليس مثل أسد يزأر باحثاً عن فريسته،

 .إن الشرير ال يخرج من اإلنسان إال بالصوم والصالة: أخيرا قال الرب. بطرس

 

صلوات في الكتاب المقدس، صلوات آباء الكنيسة : لدينا كنز كبير من الصلوات

اتمنى ان  .الشرقية، وصلوات الكنيسة في الغرب واخيرا من مختلف انحاء العالم

 .  د يوم آمينتتقوى حياتنا الروحية يوما بع

 

لقد هيأت برنامجاً لصالة المساء تتضمن قائمة بالمزامير حسب ترتيب كنيسة 

إن هذه تتلى حسب ما كرس من مزامير . المشرق الكلدوآثورية، مع طلبات ايضاً 
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والصوم الكبير  تكرر كل اسبوعين عدا فترة األعيادلكل يوم لمدة اسبوعين حيث ت

كذلك بخصوص الطلبات حيث توجد . ةحيث هناك صلوات خاصوالباعوثة، 

يستطيع المصلي ان يرتل بيتاً  .والصوم الكبير والباعوثة طلبات خاصة أيام األعياد

هما من مزامير  248و 242لمزمور ا. من ترتيلة مناسبة بعد تالوة المزامير

وألجل تسهيل اختيار نص . ويتليان كل يوم بعد الترتيلة المنوه عنها اعاله ،المساء

باختيار نصوص الكتاب المقدس فقد اكدنا على السنة المكرسة لمار بولس من 

 . بولسية لمدة اسبوع، اما بقية األيام فحسب رغبة القاريء

 

صالة المساء ال تستغرق اكثر من ن اعتقد اقد يستغرب القاريء من مشكلة الوقت؛ 

 وال تصلّ  ما تستطيع صلّ : يقول احد الروحانيين الغربيينومع ذلك،  ،ساعةربع 

 .ما ال تستطيع

 

 8002 اكتوبر ،لندن –األب حبيب هرمز 

 

 المتبع يوميا   صالة المساء خططم
 

 البسملة، والمجد، والصالة الربية 

  بعد تحديد اإلسبوع األول او الثاني (حسب اليوم)تالوة المزامير 

  (الخومارا)انشودة اياك يا رب الكل  

 (يتليان كل يوم) 248و 242ر ومزمال 

 قراءة من الكتاب المقدس 

  (حسب اليوم)تأمل 

  قصيرةصمت لفترة 

  طلبات حرة وأطلبات مقررة 

  (قديشا االها)هتاف قدوس هللا 

 الختام 

 

 دقيقة 80الى  25الصلوات تستغرق بين  :مالحظة
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 اإلله الواحد آمين ،بسم اآلب واإلبن والروح القدس

 
 والرجاء الصالح لبني البشر ،وعلى األرض السالم ،المجد هلل في العلى

 

 الصالة الربية
  

  ،أبانا الذي في السماوات   
  ،ليتقدس أسمك

 وتك، ليأت ملك
 . لتكن مشيئتك، كما في السماء، كذلك على األرض

 أعطنا خبزنا كفافنا اليوم 
 وأغفر لنا خطايانا، كما نحن أيضاً نغفر لمن أخطأ إلينا، 

 وال تدخلنا في التجربة، 
 .لكن نجنا من الشرير، آمين
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 اإلسبوع األول
 

 األحد مساء

 تالوة المزامير 

ْلَمْزُموُر   ْلَحاِدي َعَشرَ \ََ

 

بِّ تََوكَّْلت  \َعلَى 1  ْم َكع ْصف ور  : ]َكْيَف تَق ول وَن لِنَْفِسي. لرَّ ب وا إِلَى ِجبَالِك   ؟ [اْهر 

وَن \ألَنَّه  ه َوَذا 2 دُّ ق وا . ْلقَْوسَ \ألَْشَرار  يَم  وا فِي \لسَّْهَم فِي \فَوَّ ْلَوتَِر لِيَْرم 

ْستَقِيِمي \ َجى م   .ْلق ل وبِ \لدُّ

يق  َماَذا يَْفَعل ؟ \ ْنقَلَبَتِ \إَِذا 3  دِّ  ألَْعِمَدة  فَالصِّ

بُّ فِي َهْيَكِل ق ْدِسهِ 4 بُّ فِي \. اَلرَّ ْرِسيُّه  \لرَّ أَْجفَان ه  . َعْينَاه  تَْنظ َرانِ . لسََّماِء ك 

 . تَْمتَِحن  بَنِي آَدمَ 

بُّ يَْمتَِحن  5 يقَ \الرَّ دِّ ا . لصِّ ِحبُّ \أَمَّ ير  َوم  رِّ ه  نَْفس ه  لظُّْلِم فَت بْ \لشِّ  .ِغض 

وِم نَِصيَب َكأِْسِهمْ \ألَْشَراِر فَِخاخا  نَارا  َوِكْبِريتا  َوِريَح \ي ْمِطر  َعلَى 6   . لسَّم 

بَّ َعاِدٌل َوي ِحبُّ \ألَنَّ 7 ْستَقِيم  ي ْبِصر  َوْجَهه  \. ْلَعْدلَ \لرَّ  .ْلم 

ور    لثَّانِي َعَشرَ \اَْلَمْزم 

 

 .ْلبََشرِ \أل َمنَاء  ِمْن بَنِي \ْنقَطََع \لتَّقِيُّ ألَنَّه  قَِد \ْنقََرَض \قَِد يَا َربُّ ألَنَّه   خلص1 

وَن بِاْلَكِذِب ك لُّ وَ 2  ونَ \يَتََكلَّم   . ِحد  َمَع َصاِحبِِه بِِشفَاه  َملِقَة  بِقَْلب  فَقَْلب  يَتََكلَّم 

بُّ َجِميَع \يَْقطَع  3 فَاِه \لرَّ تََكلَِّم بِاْلَعظَائِمِ \َن للَِّسا\ْلَملِقَِة وَ \لشِّ  ْلم 

 [.َمْن ه َو َسيٌِّد َعلَْينَا؟. ِشفَاه نَا َمَعنَا. بِأَْلِسنَتِنَا نَتََجبَّر  : ]الَِّذيَن قَال وا4 

بُّ \آلَن أَق وم  يَق ول  \ْلبَائِِسيَن \ْلَمَساِكيِن ِمْن َصْرَخِة \ْغتَِصاِب \ِمِن ]5  . لرَّ

ْسع  ]  [.ي ْنف ث  فِيهِ  لَِّذي\أَْجَعل  فِي و 

بِّ َكالٌَم نَقِي  \َكالَم  6  َصفَّاة  فِي ب و لرَّ ة  م  وَصة  َسْبَع \فِي  تقة  َكفِضَّ ألَْرِض َمْمح 

ات    .َمرَّ

ه ْم ِمْن َهَذا . أَْنَت يَا َربُّ تَْحفَظ ه مْ 7  س   . لدَّْهرِ \ْلِجيِل إِلَى \تَْحر 

وَن ِمْن ك لِّ نَاِحيَ 8  .لنَّاسِ \ألَْرَذاِل بَْيَن \ْرتِفَاِع \ة  ِعْنَد األَْشَرار  يَتََمشُّ
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ور    لثَّالِث  َعَشرَ \اَْلَمْزم 

 

ب  َوْجَهَك َعنِّي! لنِّْسيَانِ \إِلَى َمتَى يَا َربُّ تَْنَسانِي ك لَّ 1   !إِلَى َمتَى تَْحج 

ْزنا  فِي قَْلبِي ك لَّ يَْوم  2  وما  فِي نَْفِسي َوح  إِلَى َمتَى يَْرتَفِع  ! إِلَى َمتَى أَْجَعل  ه م 

ي َعلَيَّ   !َعد وِّ

 ْلَمْوتِ \أَنِْر َعْينَيَّ لِئاَلَّ أَنَاَم نَْوَم . ْستَِجْب لِي يَا َربُّ إِلَِهي\اْنظ ْر وَ 3 

ي4  َضايِقِيَّ بِأَنِّي تََزْعَزْعت  [. قَْد قَِويت  َعلَْيهِ : ]لِئاَلَّ يَق وَل َعد وِّ  .لِئاَلَّ يَْهتَِف م 

ا أَ 5   .يَْبتَِهج  قَْلبِي بَِخالَِصكَ . نَا فََعلَى َرْحَمتَِك تََوكَّْلت  أَمَّ

بِّ ألَنَّه  أَْحَسَن إِلَيَّ 6   .أ َغنِّي لِلرَّ

ور   ابِع  َعَشرَ \اَْلَمْزم   لرَّ
 

لَْيَس َمْن . فََسد وا َوَرِجس وا بِأَْفَعالِِهمْ [. لَْيَس إِلَهٌ : ]ْلَجاِهل  فِي قَْلبِهِ \قَاَل 1 

 . َصالَحا   يَْعَمل  

بُّ ِمَن 2  هللِ؟\َهْل ِمْن فَاِهم  طَالِِب : ْلبََشِر لِيَْنظ رَ \لسََّماِء أَْشَرَف َعلَى بَنِي \اَلرَّ

وا َمعا  فََسد وا3   .ِحدٌ \لَْيَس َمْن يَْعَمل  َصالَحا  لَْيَس َوالَ وَ . اْلك لُّ قَْد َزاغ 

ل وَن لَّذِ \إِلْثِم \أَلَْم يَْعلَْم ك لُّ فَاِعلِي 4  ل وَن َشْعبِي َكَما يَأْك  ْبَز وَ \يَن يَأْك  بَّ لَْم \ْلخ  لرَّ

وا  .يَْدع 

 . ْلبَارِّ \ْلِجيِل \هللَ فِي \ه نَاَك َخاف وا َخْوفا  ألَنَّ 5 

ْسِكيِن نَاقَْضت ْم ألَنَّ \َرْأَي 6 ََ بَّ َمْلَجأ ه  \ْلِم  .لرَّ
 

 آمين د المجد لآلب واإلبن والروح القدس من األزل والى األب

 

  وتتلى كل يوم (االخومار)صالة إياك يا رب الكل 

 
الناك انات باعاج اجساادنا  ،نشكر وايااك ياا يساول المسايج نمجاد اياك يا رب الكل

 .وانت مخلص نفوسنا
 

اياك  ياك رب  مان األزل والاى األباد آماين آماينوالروح القادس  المجد لالب واالبن
انا  بكثاا اجساكدنك وانا  م  ا  النا   ،نشكر وايك  يك يسوع المسيح نمجد الكل

 .نفوسنك
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  كل يوم  141و  141اَْلَمْزُموُر تالوة 

 

خ  إِلَْيكَ . أَْسِرْع إِلَيَّ . يَا َربُّ إِلَْيَك َصَرْخت  1   .أَْصِغ إِلَى َصْوتِي ِعْنَد َما أَْصر 

وِر ق دَّاَمكَ 2   .ة  َمَسائِيَّة  لِيَك ْن َرْفع  يََديَّ َكَذبِيحَ . لِتَْستَقِْم َصالَتِي َكاْلبَخ 

 .ْحفَْظ بَاَب َشفَتَيَّ \. اْجَعْل يَا َربُّ َحاِرسا  لِفَِمي3 

ْل \الَ ت ِمْل قَْلبِي إِلَى أَْمر  َرِديء  ألَتََعلََّل بِِعلَِل 4  لشَّرِّ َمَع أ نَاس  فَاِعلِي إِْثم  َوالَ آك 

 . ِمْن نَفَائِِسِهمْ 

يق  فََرْحَمةٌ وَ \لِيَْضِرْبنِي 5 دِّ ْأسِ لصِّ ألَنَّ . الَ يَأْبَى َرْأِسي. ْلي َوبِّْخنِي فََزْيٌت لِلرَّ

 .َصالَتِي بَْعد  فِي َمَصائِبِِهمْ 

ْخَرِة َوَسِمع وا َكلَِماتِي ألَنََّها لَِذيَذةٌ \ْنطََرَح ق َضات ه ْم ِمْن َعلَى \قَِد 6   .لصَّ

نَا عِ \َكَمْن يَْفلَح  َويَش قُّ 7   .ْلَهاِويَةِ \ْنَد فَِم ألَْرَض تَبَدََّدْت ِعظَام 

 .الَ ت ْفِرْغ نَْفِسي. ْحتََمْيت  \بَِك . ألَنَّه  إِلَْيَك يَا َسيِّد  يَا َربُّ َعْينَايَ 8 

 . إِلْثمِ \لَِّذي قَْد نََصب وه  لِي َوِمْن أَْشَراِك فَاِعلِي \ْلفَخِّ \اْحفَْظنِي ِمَن 9 

لِّيَّةِ ألَْشَرار  فِي ِشبَاِكِهْم َحتَّى \لِيَْسق ِط 01 َو أَنَا بِاْلك   . أَْنج 

 

 
خ  \بَِصْوتِي إِلَى 1  بِّ أَْصر  ع  \بَِصْوتِي إِلَى . لرَّ بِّ أَتََضرَّ  .لرَّ

 .بِِضيقِي ق دَّاَمه  أ ْخبِر  . أَْسك ب  أََماَمه  َشْكَوايَ 2 

وِحي فِيَّ َوأَْنَت َعَرْفَت َمْسلَِكي 3  ي أَْسل ك  لَّتِ \لطَِّريِق \فِي  -ِعْنَد َما أَْعيَْت ر 

 . أَْخف وا لِي فَّخا  

لَْيَس َمْن . ْلَمنَاص  \بَاَد َعنِّي . ْليَِميِن َوأَْبِصْر فَلَْيَس لِي َعاِرفٌ \ا ْنظ ْر إِلَى 4

 .يَْسأَل  َعْن نَْفِسي

 .ألَْحيَاءِ \أَْنَت َمْلَجإِي نَِصيبِي فِي أَْرِض : ]ق ْلت  . َصَرْخت  إِلَْيَك يَا َربُّ 5 

َراِخي ألَنِّي قَْد تََذلَّْلت  ِجّدا  أَْصِغ إِلَ 6  ْضَطِهِديَّ ألَنَّه ْم أََشدُّ . ى ص  نِي ِمْن م  نَجِّ

 .ِمنِّي

 

يق وَن يَْكتَنِف ونَنِي ألَنََّك \. ْسِمكَ \ْلَحْبِس نَْفِسي لِتَْحِميِد \أَْخِرْج ِمَن 7  دِّ لصِّ

 [.ت ْحِسن  إِلَيَّ 
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 ( 82-24:  25 ) رومية قراءة من رسالة مار بولس الى 

 
َوأَنَااا نَْفِسااي أَْيضاااً َعلَااى يَقِاايٍن ِمااْن ِجهَااتُِكْم أَيُّهَااا اإِلْخااَوةُ بِااأَن ُكْم َمْشااُحونُوَن َصااالَحاً، 24

 . َوُمْمتَلِئُوَن بُِكلِّ َمْعِرفٍَة، َوقَاِدُروَن أَْيضاً َعلَى نُْصِح بَْعِضُكْم بَْعضاً 

ِر ُجاْرأٍَة فِاي بَْعاِض األُُماوِر، ُماَذكِّراً لَُكاْم، َوَذلِاَك بِالنِّْعَماِة َعلَى أَنِّي َكتَْبُت إِلَْيُكْم بِأَْوفَ 25

 .ال تِي َوهَبَهَا هللاُ لِي

َوبَِذلَِك أَُكاوُن َخااِدَم اْلَمِسايِح يَُساوَع، اْلُمْرَساَل إِلَاى األَُماِم، َحااِمالً إِْنِجياَل هللاِ َوَكاأَنِّي 21

ْصِد أَْن تُْرفََع هلِلِ ِماْن بَاْيِن األَُماِم تَْقِدَماةٌ تَُكاوُن َمْقبُولَاةً َوُمقَد َساةً أَقُوُم بِِخْدَمٍة َكهَنُوتِي ٍة، بِقَ 

وِح القُُدسِ   .بِالرُّ

 .يَِحقُّ لِي إَِذْن أَْن أَْفتَِخَر فِي اْلَمِسيِح يَُسوَع بَِما يَُعوُد هلِلِ ِمْن ِخْدَمتِي21

َشااْيٍء إاِل  َعلَااى َمااا َعِملَااهُ اْلَمِساايُح َعلَااى يَااِدي لِِهَدايَااِة فََمااا ُكْنااُت ألَتََجاَسااَر أَْن أَتََكل ااَم بِ 22

 األَُمِم إِلَى الط اَعِة، بِاْلقَْوِل َواْلفِْعِل،

ِة ُروِح هللاِ 22 ِة اَيَاااِت َواْلَعَجائِااِب، َوبِقُااو  َحت ااى إِن نِااي، ِمااْن أُوُرَشاالِيَم َوَمااا َحْولَهَااا . َوبِقُااو 

 .لِّيِريُكوَن، قَْد أَْكَمْلُت الت ْبِشيَر بِإِْنِجيِل اْلَمِسيحِ َحت ى ُمقَاطََعِة إِ 

َوُكْنُت َحِريصاً َعلَاى الت ْبِشايِر َحْياُث لَاْم يَُكاْن قَاْد ُعاِرَف اْساُم اْلَمِسايِح، لَِكاْي الَ أَْبنِاَي 80

 َعلَى أََساٍس َوَضَعهُ َغْيِري،

ُروا بِاِه َساْوَف يُْبِصاُروَن، َوال اِذيَن لَاْم يَْساَمُعوا بِاِه ال اِذيَن لَاْم يُبَش ا»: بَْل َكَما قَاْد ُكتِابَ 82

 .«َسْوَف يَْفهَُمونَ 

 

 لمساء كل احد  تأمل 
 

 إننا نشكرك أيها االب السماوي ألجل راحة أحد آخــــر

 .ونقدم لك أنفسنا تقديما جديدا قبل ان نستسلم للنــوم

واصفح عن فتورنا في  ،ــوماغفر يا رب كل تشتت أفكارنا مدة الصالة في هذا الي

 . تسبيح اسمك

انبت زرع كلمتـــك الذي زرع اليوم في قلوبنا وليأت بمائة ضعف من أثمــــار 

الروح التي هي محبة فرح، وسالم، وطول أناة، ولطف، وصـالح، وإيمان، 

 .ووداعة، ووتعفف

 . اعطنا أن نعيش لــك ونموت لــــك ونقوم  بك إلى المجد الدائم

  آمين. حـنـا كل ذلك إكـراما للــرب  يســوع المســيح مخلصنا الحنونامـنـ

 

 (دقيقة صمت)
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 كل يوم لمقررة  طلبات

 

 او لّةاببح لرلا و ،بصان ة،ا  ياا ةلصنا،او للرةمابن ب،ا: يا أباا لرحمةا : رب العائلة
 يا حن لحمة،ا قائصين

 يا حن إحمة،ا: المصلون 
 وثبات كل العالم، وكل الكنائس،  نطلب منك من أجل أمن، واتفاق،: يا رب . 

 يا رب إرحمنا 
 من اجل بلدناا  كلدل البلدنان  كمدن اجدل الدألين باسمدان ييدلاكن  ي دا  : يا رب

 اطلب ماك 

 يا رب إرحماا  

 كلدل الددائمين ...كالبطريدرك... البابدا: ادا الدنييدينئيا رب  من اجدل اا يدآ ابا
  ي الخنمآ  اطلب ماك

 يا رب إرحماا 

 ا اإلله الرحكم  الألي برحمته ينبر اللل  اطلب ماكاي  

 يا رب إرحماا 

 اي ا الغاي بمراحمه  كالفائض بحاااه   اطلب ماك 

 يا رب إرحماا 

    اي دددا الحدددالع بطبياتددده  كالمدددااع لدددل الخيدددرا
 اطلب ماك 

 يا رب إرحماا 

   يا مدن   يريدن ان يمدك  الخداطل  بدل ان يتدكب
 كان إثمه كيحيا امامه  اطلب ما

 يا رب إرحماا  

 خلحاا اي ا المييع رباا كإل اا كارحماا  اطلب ماك 

 يا رب إرحماا  

 لار ع افكياا كافكس اخكتاا لآلب كاإلبن كالركح الدنس. 

 لك اي ا الرب اإلله 
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 رم،ا : صالة ر  أيما لرحن لإلره لرقلي ،حفع أجساب،ا ل،فلس،ا لة،  يا حب،ا لل 
،عةب  لحمةب  لةا لعبت في ل  لقت أعب،ا ب. ،سأ  غفحلن لرزالت للرلبايا

 .يا حن لرل  لآلن للإلبن للرحلح لرقبس
 

 (يرتل كل يوم) هتاف قديشا آالها 
 لذي قدوس ا، هللا قدوس القويقبلس : لنرفع صوتنا ونسبح لإلله الحي

 .ارحمنك، اليمو 

  قدوس القويقدوس هللا: واإلبن والروح القدس المجد لالب ،.... 

  قدوس القوي، قدوس هللا: بد امين ثم اميناالبد والى اال من... 

 
نتضرع إليك أن . قدوس وممجد وقوي والمائت الذي يحيا بين القديسين: صالة

تلتفت إلينا يا رب وتغفر وترحم علينا كما وعدتنا في كل وقت يا رب الكل 

 .اَب واإلبن والروح القدس الى األبد

 

ال يا . إلينا أيها المملوء من المراحمإرحمنا أيها الحنان بنعمتك، والتفت : صالة

رب تبعد نظرك عنا واهتمامك بنا ألن عليك رجاؤنا واتكالنا في كل األزمنة 

 .واألوقات يا رب الكل اَب واإلبن والروح القدس الى األبد

 

  الختام 
 

 : ترايمآ
 اي ا المييع اإلله ابن مريم

 

 . جب لنا وارحماست ،بها نسألك. أبن مريم ،أيها المسيج اإلله    
 . وارفع عنا الحزن واالغتمام ،فرج عنا الضيق واالزدحام

 . حارساً لنا في المنام ،وأرسل مالك السالم
 . نقوم ونمجدك بإحترام ،وعند إنصراف الظالم

 .نشكرك شكراً دائماً على الدوام ،ولما ننتبه بأحسن قيام
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 السالم المالئكي
 

ي النساء، ومبارك ، الرب معك، مباركة أنت فالسالم لك يا مريم، الممتلئة نعمة
 .ثمرة بطنك يسول

. صلي ألجلنا نحن الخطأة، اآلن وفي ساعة موتنا ،يا والدة هللا ،يا مريم القديسة 
  .آمين

 لبقية ايام اإلسبوع يرجى اتباع المخطط اعاله: مالحظة

  اإلثنين مساء  

ور   ونَ \ْلَخاِمس  وَ \اَْلَمْزم   ْلِعْشر 

 

 .َك يَا َربُّ أَْرفَُع نَْفِسيإِلَيْ 1 

 .الَ تَْشَمْت بِي أَْعَدائِي. يَا إِلَِهي َعلَْيَك تََوك ْلُت فاَلَ تََدْعنِي أَْخَزى8 

 .ْلَغاِدُروَن بِالَ َسبَبٍ \لِيَْخَز . أَْيضاً ُكلُّ ُمْنتَِظِريَك الَ يَْخَزْوا1 

ْفنِي4   .ُسبُلََك َعلِّْمنِي. طُُرقََك يَا َربُّ َعرِّ

ْبنِي فِي َحقَِّك َوَعلِّْمنِي5   . ْليَْوَم ُكل هُ \ْنتََظْرُت \إِي اَك . ألَن َك أَْنَت إِلَهُ َخالَِصي. َدرِّ

 .ألََزِل ِهيَ \اْذُكْر َمَراِحَمَك يَا َربُّ َوإِْحَسانَاتَِك ألَن هَا ُمْنُذ 1

ْذُكْرنِي أَْنَت ِمْن أَْجِل ُجوِدَك \ َكَرْحَمتِكَ . الَ تَْذُكْر َخطَايَا ِصبَاَي َوالَ َمَعاِصي  1 

 .يَا َربُّ 

بُّ َصالٌِح َوُمْستَقِيٌم لَِذلَِك يَُعلُِّم 8   .لط ِريقَ \ْلُخطَاةَ \اَلر 

ُب 2   .ْلُوَدَعاَء طُُرقَهُ \ْلَحقِّ َويَُعلُِّم \ْلُوَدَعاَء فِي \يَُدرِّ

بِّ َرْحَمةٌ َوَحقٌّ لَِحافِِظي َعهْ \ُكلُّ ُسبُِل 20   . ِدِه َوَشهَاَداتِهِ لر 

 .ْغفِْر إِْثِمي ألَن هُ َعِظيمٌ \ْسِمَك يَا َربُّ \ِمْن أَْجِل 22

؟ يَُعلُِّمهُ طَِريقاً يَْختَاُرهُ \ْلَخائُِف \إِلْنَساُن \َمْن هَُو 28  ب   .لر 

 .ألَْرضَ \ْلَخْيِر تَبِيُت َونَْسلُهُ يَِرُث \نَْفُسهُ فِي 21 

بِّ لَِخائِفِ \ِسرُّ 24   .يِه َوَعْهُدهُ لِتَْعلِيِمِهمْ لر 

بِّ ألَن هُ هَُو يُْخِرُج ِرْجلَي  ِمَن \َعْينَاَي َدائِماً إِلَى 25   .لش بََكةِ \لر 

 .ْرَحْمنِي ألَنِّي َوْحٌد َوِمْسِكيٌن أَنَا\اِْلتَفِْت إِلَي  وَ 16 

 .ِمْن َشَدائِِدي أَْخِرْجنِي. اُْفُرْج ِضيقَاِت قَْلبِي21 

 .ْغفِْر َجِميَع َخطَايَايَ \ْر إِلَى ُذلِّي َوتََعبِي وَ اْنظُ 22 

 .َوبُْغضاً ظُْلماً أَْبَغُضونِي. اْنظُْر إِلَى أَْعَدائِي ألَن هُْم قَْد َكثُُروا22 
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 . الَ أُْخَزى ألَنِّي َعلَْيَك تََوك ْلتُ . اْحفَْظ نَْفِسي َوأَْنقِْذنِي80 

 .ْنتَظَْرتُكَ \اَمةُ ألَنِّي اِلْستِقَ \ْلَكَماُل وَ \يَْحفَظُنِي 82

ور   ونَ \لسَّاِدس  وَ \اَْلَمْزم   ْلِعْشر 

 

بِّ تََوك ْلُت بِالَ تَقَْلقُلٍ \اِْقِض لِي يَا َربُّ ألَنِّي بَِكَمالِي َسلَْكُت َوَعلَى 1   . لر 

ْبنِي يَا َربُّ وَ 8  .َصفِّ ُكْليَتَي  َوقَْلبِي. ْمتَِحنِّي\َجرِّ

 . َوقَْد َسلَْكُت بَِحقِّكَ . أََماَم َعْينِي ألَن  َرْحَمتَكَ 1 

وِء َوَمَع \لَْم أَْجلِْس َمَع أُنَاِس 4  .ْلَماِكِريَن الَ أَْدُخلُ \لسُّ

 .ألَْشَراِر الَ أَْجلِسُ \ألَثََمِة َوَمَع \أَْبَغْضُت َجَماَعةَ 5 

 لن قَاَوِة فَأَطُوُف بَِمْذبَِحَك يَا َربُّ \أَْغِسُل يََدي  فِي 1 

َع بَِصْوِت 1  َث بَِجِميِع َعَجائِبِكَ \أِلَُسمِّ  .ْلَحْمِد َوأَُحدِّ

 .يَا َربُّ أَْحبَْبُت َمَحل  بَْيتَِك َوَمْوِضَع َمْسَكِن َمْجِدكَ 2 

َماِء َحيَاتِي\ْلُخطَاِة نَْفِسي َوالَ َمَع ِرَجاِل \الَ تَْجَمْع َمَع 9   .لدِّ

 .يَِمينُهُْم َمآلنَةٌ َرْشَوةً ال ِذيَن فِي أَْيِديِهْم َرِذيلَةٌ وَ 20 

ا أَنَا فَبَِكَمالِي أَْسلُكُ 22   .ْرَحْمنِي\ْفِدنِي وَ \. أَم 

ب  \ْلَجَماَعاِت أُبَاِرُك \فِي . قِفَةٌ َعلَى َسْهلٍ \ِرْجلِي وَ 28   . لر 

ور   ونَ \لسَّابِع  وَ \اَْلَمْزم   ْلِعْشر 

 

ْن أََخاُف؟ 1  بُّ نُوِري َوَخالَِصي ِمم  ْن أَْرتَِعُب؟\اَلر  بُّ ِحْصُن َحيَاتِي ِمم   لر 

ألَْشَراُر لِيَأُْكلُوا لَْحِمي ُمَضايِقِي  َوأَْعَدائِي َعثَُروا \ْقتََرَب إِلَي  \ِعْنَد َما 8 

 .َوَسقَطُوا

إِْن قَاَمْت َعلَي  َحْرٌب فَفِي َذلَِك أَنَا . إِْن نََزَل َعلَي  َجْيٌش الَ يََخاُف قَْلبِي1 

 .َمئِنٌّ ُمطْ 

بِّ َوإِي اهَا أَْلتَِمسُ \َواِحَدةً َسأَْلُت ِمَن 4  بِّ ُكل  أَي اِم \أَْن أَْسُكَن فِي بَْيِت : لر  لر 

َس فِي هَْيَكلِهِ \َحيَاتِي لَِكْي أَْنظَُر إِلَى َجَماِل  بِّ َوأَتَفَر   .لر 

َعلَى َصْخَرٍة . يَْستُُرنِي بِِسْتِر َخْيَمتِهِ . لش رِّ \ألَن هُ يَُخبِّئُنِي فِي َمظَل تِِه فِي يَْوِم 5 

 .يَْرفَُعنِي

. ْلهُتَافِ \َواََن يَْرتَفُِع َرْأِسي َعلَى أَْعَدائِي َحْولِي فَأَْذبَُح فِي َخْيَمتِِه َذبَائَِح 1 

بِّ   .أَُغنِّي َوأَُرنُِّم لِلر 

 .ِجْب لِيْستَ \بَِصْوتِي أَْدُعو فَاْرَحْمنِي وَ . اِْستَِمْع يَا َربُّ 7 

 [.َوْجهََك يَا َربُّ أَْطلُبُ . ْطلُبُوا َوْجِهي\قُْلَت : ]لََك قَاَل قَْلبِي2 



 15 

قَْد ُكْنَت َعْونِي فاَلَ تَْرفُْضنِي . الَ تَُخيِّْب بَِسَخٍط َعْبَدكَ . الَ تَْحُجْب َوْجهََك َعنِّي2 

  .َوالَ تَْتُرْكنِي يَا إِلَهَ َخالَِصي

نِي\ي قَْد تََرَكانِي وَ إِن  أَبِي َوأُمِّ 20  بُّ يَُضمُّ  .لر 

 .ْهِدنِي فِي َسبِيٍل ُمْستَقِيٍم بَِسبَِب أَْعَدائِي\َعلِّْمنِي يَا َربُّ طَِريقََك وَ 22 

 .الَ تَُسلِّْمنِي إِلَى َمَراِم ُمَضايِقِي  ألَن هُ قَْد قَاَم َعلَي  ُشهُوُد ُزوٍر َونَافُِث ظُْلمٍ 28 

بِّ فِي أَْرِض \ي آَمْنُت بِأَْن أََرى ُجوَد لَْوالَ أَن نِ 21   ألَْحيَاِء \لر 

ب  \اْنتَِظِر 24  ْع قَْلبَُك وَ . لر  ْد َوْليَتََشج  ب  \ْنتَِظِر \لِيَتََشد   . لر 

 قراءة من رسالة بولس الثانية الى قورنثية 

 

 آالم بولس في خدمة المسيح

 
ةً أُْخَرى21 ، َكْي أَْفتَِخَر أَنَا الَ يَظُن  أَحَ : أَقُوُل َمر  ٌد أَنِّي َغبِيٌّ َوإاِل ، فَاْقبَلُونِي َولَْو َكَغبِيٍّ

 أَْيضاً قَلِيال

ٌق َعلَْيِهمْ 81ًً  اَم اْلَمِسيِح، أَتََكل ُم َكأَنِّي فَقَْدُت َصَوابِي، فَأَنَا ُمتَفَوِّ فِي : َوإِْن َكانُوا ُخد 

ُجوِن أَْوفَُر ِجّداً، فِي األَْتَعاِب أَْوفَُر ِمْنهُْم ِجّداً، فِي  اْلَجْلَداِت فَْوَق اْلَحدِّ، فِي السُّ

ِض لِْلَمْوِت أَْكثَُر ِمَراراً   . الت َعرُّ

ٍة أَْربَِعيَن َجْلَدةً إاِل  َواِحَدةً 84 اٍت، ُكل  َمر  . ِمَن اْليَهُوِد تَلَق ْيُت اْلَجْلَد َخْمَس َمر 

ةً . اتٍ ُضِرْبُت بِاْلِعِصيِّ ثاَلََث َمر  85 فِينَةُ ثاَلََث . ُرِجْمُت بِاْلِحَجاَرِة َمر  تََحط َمْت بَِي الس 

اتٍ  ْيُت فِي َعْرِض اْلبَْحِر يَْوماً بِنَهَاِرِه َولَْيلِهِ . َمر   . قَض 

يُوِل اْلَجاِرفَِة، َوأَْخطَاُر قُط اِع 81 َسافَْرُت أَْسفَاراً َعِديَدةً؛ َوَواَجهَْتنِي أَْخطَاُر السُّ

الطُُّرِق، َوأَْخطَاٌر ِمْن بَنِي ِجْنِسي، َوأَْخطَاٌر ِمَن األَُمِم، َوأَْخطَاٌر فِي اْلُمُدِن، َوأَْخطَاٌر 

الِينَ   فِي اْلبََراِري، َوأَْخطَاٌر فِي اْلبَْحِر، َوأَْخطَاٌر بَْيَن إِْخَوٍة َدج 

ْوِم َوَكْم َعانَْيُت ِمَن الت َعِب َواْلَكدِّ َوالس هَِر الط  81. ِويِل، َواْلُجوِع َواْلَعطَِش َوالص 

 . اْلَكثِيِر، َواْلبَْرِد َواْلُعْريِ 

َولَِكْي الَ أَتََكب َر بَِما لِهَِذِه اإِلْعالنَاِت ِمْن َعظََمٍة فَائِقٍَة، أُْعِطيُت َشْوَكةً فِي َجَسِدي 1

 ! رَ َكأَن هَا َرُسوٌل ِمَن الش ْيطَاِن يَْلِطُمنِي َكْي الَ أَتََكب  

اٍت أَْن يَْنِزَعهَا ِمنِّي 2 بِّ ثاَلََث َمر  ْعُت إِلَى الر   ألَْجِل هََذا تََضر 

ْعفِ »: فَقَاَل لِي2 ُل فِي الض  فَأَنَا أَْرَضى بِأَْن أَْفتَِخَر « !نِْعَمتِي تَْكفِيَك، ألَن  قُْدَرتِي تَُكم 

، لَِكْي تُخَ  َعفَاِت ال تِي فِي   . يَِّم َعلَي  قُْدَرةُ اْلَمِسيحِ َمْسُروراً بِالض 

يقَاُت َواالْضِطهَاَداُت 20 َعفَاُت َواإِلهَانَاُت َوالضِّ نِي الض  فأَلَْجِل اْلَمِسيِح، تَُسرُّ

 ً ُعوبَاُت، ألَنِّي ِحينََما أَُكوُن َضِعيفاً، فَِحينَئٍِذ أَُكوُن قَِويّا  !َوالصُّ
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 ثنينأكل مساء لمل أت 

  .بان يمأل روحك الصالح قلوبنا لكي نخدمك بأمانة إننا نتضرع إليك اللهم

أرنا عظمة تلك المحبة المجانية التي أنزلت رب الحياة من كرسيه في السماء ليولد 

  .في مذود ويهان ويتألم ويموت لكي يرفعنا إلى المجد

لتصدر فينا هذه المحبة العظيمة كرهاً وإبعادا للخطايا التي احتمل يسوع المــوت 

  .ـاألجلهـ

  .اعطـنا أن نحب ذلك الذي احبنا أوال وإذا أحببناه أن نحفظ وصاياه

 :ولنسمع أخيرا صوت المخلص قائالً لكل واحد من أعضاء هذه العائلة

  .نعماً أيها العبد الصالح األمين ادخل إلى فرح سيدك

 آمين .وكل ما نطلبه إنما نطلبه باسم ابنك فادينا الكريم
 

 الثالثاء مساء  

ور  اَلْ   تُّونَ \لثَّانِي وَ \َمْزم   لسِّ

 1 ِ  .ِمْن قِبَلِِه َخالَِصي. ْنتَظََرْت نَْفِسي\إِن َما هلِل 

 .الَ أَتََزْعَزُع َكثِيراً . إِن َما هَُو َصْخَرتِي َوَخالَِصي َمْلَجإِي8 

قَضٍّ َكِجَداٍر إِلْنَساِن؟ تَْهِدُمونَهُ ُكلُُّكْم َكَحائٍِط ُمنْ \إِلَى َمتَى تَْهِجُموَن َعلَى 3 

 ! قِعٍ \وَ 

بِأَْفَواِهِهْم يُبَاِرُكوَن . يَْرُضوَن بِاْلَكِذبِ . إِن َما يَتَآَمُروَن لِيَْدفَُعوهُ َعْن َشَرفِهِ 4

 . .َوبِقُلُوبِِهْم يَْلَعنُونَ 

 5 ِ  .ْنتَِظِري يَا نَْفِسي ألَن  ِمْن قِبَلِِه َرَجائِي\إِن َما هلِل 

 .َمْلَجإِي فاَلَ أَتََزْعَزعُ . تِي َوَخالَِصيإِن َما هَُو َصْخرَ 1 

تِي ُمْحتََماَي فِي . هللِ َخالَِصي َوَمْجِدي\َعلَى 1   .هللِ \َصْخَرةُ قُو 

اَمهُ قُلُوبَُكمْ \. تََوك لُوا َعلَْيِه فِي ُكلِّ ِحيٍن يَا قَْومُ 2   . .هللُ َمْلَجأٌ لَنَا\. ْسُكبُوا قُد 

هُْم ِمْن . ْلَمَواِزيِن هُْم إِلَى فَْوقُ \فِي . ْلبََشرِ \َكِذٌب بَنُو . آَدمَ إِن َما بَاِطٌل بَنُو 9 

 .بَاِطٍل أَْجَمُعونَ 

ْلِم َوالَ تَِصيُروا بَاِطالً فِي \الَ تَت ِكلُوا َعلَى 20  ْلِغنَى فَالَ \إِْن َزاَد . ْلَخْطفِ \لظُّ

 .تََضُعوا َعلَْيِه قَْلباً 

ةً وَ 22  بُّ َوهَاتَْيِن \َم ِحَدةً تََكل  \َمر  ِ \اِلْثنَتَْيِن َسِمْعُت أَن  \لر  ةَ هلِل   .ْلِعز 

ْحَمةُ ألَن َك أَْنَت تَُجاِزي \َولََك يَا َربُّ 28   .إِلْنَساَن َكَعَملِهِ \لر 
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ور   تُّونَ \لثَّالِث  وَ \اَْلَمْزم   لسِّ

 

ْيَك نَْفِسي يَْشتَاُق إِلَْيَك َجَسِدي فِي َعِطَشْت إِلَ . إِلَْيَك أُبَكِّرُ . هللُ إِلَِهي أَْنتَ \يَا 1 

 أَْرٍض نَاِشفٍَة َويَابَِسٍة باِلَ َماٍء 

تََك َوَمْجَدَك َكَما قَْد َرأَْيتَُك فِي قُْدِسكَ 8  . لَِكْي أُْبِصَر قُو 

 .َشفَتَاَي تَُسبَِّحانِكَ . ْلَحيَاةِ \ألَن  َرْحَمتََك أَْفَضُل ِمَن 1

َكَما ِمْن َشْحٍم َوَدَسٍم تَْشبَُع 5. بِاْسِمَك أَْرفَُع يََدي  . ي َحيَاتِيهََكَذا أُبَاِرُكَك فِ 4 

 . اِلْبتِهَاِج يَُسبُِّحَك فَِمي\نَْفِسي َوبَِشفَتَْي 

ْهِد أَْلهَُج بِكَ \إَِذا َذَكْرتَُك َعلَى فَِراِشي فِي 1  لسُّ

 . ألَن َك ُكْنَت َعْوناً لِي َوبِِظلِّ َجنَاَحْيَك أَْبتَِهجُ 1 

 .يَِمينَُك تَْعُضُدنِي. اِْلتََصقَْت نَْفِسي بِكَ 8

ا 2  . ألَْرضِ \ل ِذيَن هُْم لِلت ْهلَُكِة يَْطلُبُوَن نَْفِسي فَيَْدُخلُوَن فِي أََسافِِل \أَم 

 . يَُكونُوَن نَِصيباً لِبَنَاِت آَوى. لس ْيفِ \يُْدفَُعوَن إِلَى يََدِي 20

ا 22 ْلُمتََكلِِّميَن \ألَن  أَْفَواهَ . يَْفتَِخُر ُكلُّ َمْن يَْحلُِف بِهِ . بِاهللِ ْلَملُِك فَيَْفَرُح \أَم 

 . بِاْلَكِذِب تَُسدُّ 

 

ور   ابِع  وَ \اَْلَمْزم  تُّونَ \لرَّ  لسِّ

 

 .ْحفَْظ َحيَاتِي\ْلَعُدوِّ \ِمْن َخْوِف . هللُ َصْوتِي فِي َشْكَوايَ \اِْستَِمْع يَا 1 

 إِلْثمِ \ألَْشَراِر ِمْن ُجْمهُوِر فَاِعلِي \َرِة اْستُْرنِي ِمْن ُمَؤامَ 8 

قُوا َسْهَمهُْم َكالَماً ُمّراً . ال ِذيَن َصقَلُوا أَْلِسنَتَهُْم َكالس ْيفِ 1   فَو 

 . يَْرُمونَهُ َوالَ يَْخُشونَ . ْلُمْختَفَى بَْغتَةً \ْلَكاِمَل فِي \لِيَْرُموا 4 

ُدوَن أَْنفَُسهُْم ألَْمٍر َردِ 5  [َمْن يََراهُْم؟: ]قَالُوا. يَتََحاَدثُوَن بِطَْمِر فَِخاخٍ . يءٍ يَُشدِّ

ُموا 1  . إِلْنَساِن َوقَْلبُهُ َعِميقٌ \َوَداِخُل . ْختَِراعاً ُمْحَكماً \يَْختَِرُعوَن إِْثماً تَم 

 .بَْغتَةً َكانَْت َضْربَتُهُمْ . هللُ بَِسْهمٍ \فَيَْرِميِهِم 7

ْأَس ُكلُّ َمْن يَْنظُُر إِلَْيِهمْ \يُْنِغُض . َعلَى أَْنفُِسِهمْ  َويُوقُِعوَن أَْلِسنَتَهُمْ 2   . لر 

 .هللِ َوبَِعَملِِه يَْفطَنُونَ \َويَْخَشى ُكلُّ إِْنَساٍن َويُْخبُِر بِفِْعِل 2

بِّ َويَْحتَِمي بِِه َويَْبتَِهُج ُكلُّ \يَْفَرُح 20  يُق بِالر  دِّ  . ْلقُلُوبِ \ْلُمْستَقِيِمي \لصِّ

 82-2: 1ة من رسالة بولس الى أفسس قراء 

يِسيَن َجِميعاً، ُوِهبَْت هَِذِه النِّْعَمةُ 2 أَْن أُِذيَع بَْيَن األَُمِم : فَلِي، أَنَا األَْصَغَر ِمْن أَْصَغِر اْلقِدِّ

 ،  بَِشاَرةَ ِغنَى اْلَمِسيِح ال ِذي الَ يَُحدُّ
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رِّ ال ِذي أَْبقَاهُ هللاُ ، َخالُِق ُكلِّ َشْيٍء، َمْكتُوماً َوأُنِيَر  اْلَجِميَع بَِمْعِرفَِة َما هَُو تَْدبِي2 ُر السِّ

 . َمَدى األَْجيَالِ 

َماِوي ِة َما يَْظهَُر 20 لُطَاِت فِي األََماِكِن الس  ئَاَساِت َوالسُّ َواْلَغايَةُ أَْن يَتََجل ى اََن أََماَم الرِّ

َدِة اْلُوُجوِه، فِي اْلَكنِيَسِة ِمْن ِحْكَمِة هللاِ اْلُمتَعَ   دِّ

 َوْفقاً لِْلقَْصِد األََزلِيِّ ال ِذي قََصَدهُ هللاُ فِي اْلَمِسيِح يَُسوَع َربِّنَا، 22

اِء اإِليَماِن بِِه 28  ال ِذي بِِه لَنَا ُجْرأَةٌ َواْقتَِراٌب َواثٌِق ِمْن َجر 

يقَاِت ال تِي أُقَاِسيهَا ألَْجلُِكْم، فَِهَي فَلَِذلَِك أَْطلُُب إِلَْيُكْم أاَل  يَْفتَُر َعْزُمُكْم بِسَ 21 بَِب الضِّ

 . َمْفَخَرةٌ لَُكمْ 

 َولِهََذا الس بَِب أَْحنِي ُرْكبَتَي  لِآلِب 24

ٍة فِي الس َماَواِت َوَعلَى األَْرِض، 25  ال ِذي هَُو أَْصُل ُكلِّ أُبُو 

ِة  لَِكْي يَْمنََحُكْم، َوْفقاً لِِغنَى َمْجِدِه، أَنْ 21 اِخلِي  فِي ُكلٍّ ِمْنُكْم بِاْلقُو  وُح الِكيَاَن الد  يُِمد  الرُّ

 اْلُمَؤيَِّدِة، 

ْلتُْم َوتَأَس ْستُْم فِي اْلَمَحب ِة، 21 لِيَْسُكَن اْلَمِسيُح فِي قُلُوبُِكْم بِاإِليَماِن؛ َحت ى إَِذا تَأَص 

يِسيَن َجِميعاً، َما هَُو اْلَعْرُض َوالطُّوُل تَِصيُروَن قَاِدِريَن تََماماً أَْن تُْدِرُكوا، 22 َمَع اْلقِدِّ

 َواْلُعْلُو َواْلُعْمُق، 

. َوتَْعِرفُوا َمَحب ةَ اْلَمِسيِح ال تِي تَفُوُق اْلَمْعِرفَةَ، فَتَْمتَلِئُوا َحت ى تَْبلُُغوا ِمْلَء هللاِ ُكل هُ 22

ِة اْلَعاِملَِة فِينَا، َما يَفُوُق بِالَ َحْصٍر ُكل  َما نَْطلُُب أَْو َواْلقَاِدُر أَْن يَْفَعَل، َوْفقاً لِْلقُْدرَ 80

ُر،  نَتََصو 

هُورِ 82  ...آِمين ! لَهُ اْلَمْجُد فِي اْلَكنِيَسِة، فِي اْلَمِسيِح يَُسوَع، َمَدى األَْجيَاِل َوالدُّ
 

 ثالثاءكل مساء تأمل ل 

 

 .ماغفر أيها اإلله الرحـــيم جميع خطايا هذا اليو

 . فانك  تمتحن بواطن القلب وتفحص األفـــكار الشــريــرة

  .وسـيعـطي كل واحد جوابا في يوم الديــــن عن كل كلمـة بطالة تكلم بها

  .وتــنقي شفاهنا بروحــــك القدوس ،إننا نتضرع إليك أن تطهر قلوبنا

اعدنا لـنـــتـــكـلم وســ .والنميمة ،والكـــذب ،الشتم :ابعد اللهم عنا خطايــا اللسان

  .دائـــما بالحـــق فـي المحبة

وان نذكر ان لنا مـعلما في  ،اعطنا لنقوم بواجباتنــا نـــحــو جميع الناس

  .الســـــــماء
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فــي حـضـرة المســيح  ،وغــير  متفرقة ،وسعيدة ،وتقية ،اجعلنا عائلة متحدة

 آمين. اتكالناالذي علــــــى استحقاقاته فقط كل  ،مـخـلـصـنا

 

 األربعاء مساء  

 

ور    لتِّْسع ونَ \لسَّاِدس  وَ \اَْلَمْزم 

 

بِّ تَْرنِيَمةً َجِديَدةً 1  بِّ يَا ُكل  . َرنُِّموا لِلر   . ألَْرضِ \َرنِِّمي لِلر 

بِّ بَاِرُكوا 8 ُروا ِمْن يَْوٍم إِلَى يَْوٍم بَِخالَِصهِ \َرنُِّموا لِلر   . ْسَمهُ بَشِّ

ثُوا 1 ُعوِب بَِعَجائِبِهِ \ألَُمِم بَِمْجِدِه بَْيَن َجِميِع \بَْيَن َحدِّ  . لشُّ

ب  َعِظيٌم َوَحِميٌد ِجّداً َمهُوٌب هَُو َعلَى ُكلِّ \ألَن  4  . َلِهَةِ \لر 

ا \ألَن  ُكل  آلِهَِة 5 ُعوِب أَْصنَاٌم أَم  بُّ فَقَْد َصنََع \لشُّ  .لس َماَواتِ \لر 

 . ْلَجَماُل فِي َمْقِدِسهِ \ْلِعزُّ وَ \. د اَمهُ َمْجٌد َوَجالٌَل قُ 1 

بِّ يَا قَبَائَِل 7 ُموا لِلر  ةً \قَدِّ بِّ َمْجداً َوقُو  ُموا لِلر  ُعوِب قَدِّ  .لشُّ

بِّ َمْجَد 2  ُموا لِلر   . ْدُخلُوا ِديَاَرهُ \هَاتُوا تَْقِدَمةً وَ . ْسِمهِ \قَدِّ

بِّ فِي ِزينٍَة ُمقَد  2 اَمهُ يَا ُكل  \. َسةٍ اْسُجُدوا لِلر   .ألَْرضِ \ْرتَِعِدي قُد 

بُّ قَْد َملَكَ : ]ألَُممِ \قُولُوا بَْيَن 20  . ْلَمْسُكونَةُ فاَلَ تَتََزْعَزعُ \أَْيضاً تَثَب تَِت . الر 

ُعوَب بِااِلْستِقَاَمةِ \يَِديُن   [.لشُّ

 .ْلبَْحُر َوِمْلُؤهُ \ألَْرُض لِيَِعج  \لس َماَواُت َوْلتَْبتَِهِج \لِتَْفَرِح 22 

 ْلَوْعرِ \لِتَتََرن ْم ِحينَئٍِذ ُكلُّ أَْشَجاِر . ْلَحْقُل َوُكلُّ َما فِيهِ \لِيَْجَذِل 28 

بِّ ألَن هُ َجاءَ \أََماَم 21  ْلَمْسُكونَةَ بِاْلَعْدِل \يَِديُن . ألَْرضَ \َجاَء لِيَِديَن . لر 

ُعوَب بِأََمانَتِهِ \وَ   لشُّ

ور    لتِّْسع ونَ \ابِع  وَ لسَّ \اَْلَمْزم 
 

بُّ قَْد َملََك فَْلتَْبتَِهِج 1   .ْلَكثِيَرةُ \ْلَجَزائُِر \ألَْرُض َوْلتَْفَرِح \اَلر 

بَاُب َحْولَهُ \الس َحاُب وَ 8   .ْلَحقُّ قَاِعَدةُ ُكْرِسيِّهِ \ْلَعْدُل وَ \. لض 

 .قُد اَمهُ تَْذهَُب نَاٌر َوتُْحِرُق أَْعَداَءهُ َحْولَهُ 1 

 .ْرتََعَدتْ \ألَْرُض وَ \َرأَِت . ْلَمْسُكونَةَ \َضاَءْت بُُروقُهُ أَ 4 

اَم \ْلِجبَاُل ِمْثَل \َذابَِت 5  ْمِع قُد  اَم َسيِِّد \لش  بِّ قُد   .ألَْرِض ُكلِّهَا\لر 

ُعوِب َمْجَدهُ \لس َماَواُت بَِعْدلِِه َوَرأَى َجِميُع \أَْخبََرِت 1   .لشُّ
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ْسُجُدوا لَهُ يَا َجِميَع \. ْلُمْفتَِخِريَن بِاألَْصنَامِ \ي تِْمثَاٍل َمْنُحوٍت يَْخَزى ُكلُّ َعابِدِ 7 

 .َلِهَةِ \

 .ْبتَهََجْت بَنَاُت يَهُوَذا ِمْن أَْجِل أَْحَكاِمَك يَا َربُّ \َسِمَعْت ِصْهيَْوُن فَفَِرَحْت وَ 2 

 .َلِهَةِ \ِجّداً َعلَى ُكلِّ  َعلَْوتَ . ألَْرضِ \ألَن َك أَْنَت يَا َربُّ َعلِيٌّ َعلَى ُكلِّ 2 

بِّ أَْبِغُضوا \يَا ُمِحبِّي 10  ألَْشَراِر \ِمْن يَِد . هَُو َحافِظٌ نُفُوَس أَْتقِيَائِهِ . لش ر  \لر 

 .يُْنقُِذهُمْ 

يِق َوفََرٌح لِْلُمْستَقِيِمي 22  دِّ  .ْلقَْلبِ \نُوٌر قَْد ُزِرَع لِلصِّ

يقُونَ \اْفَرُحوا أَيُّهَا 28  دِّ بِّ وَ  لصِّ  .ْحَمُدوا ِذْكَر قُْدِسهِ \بِالر 

ور    لتِّْسع ونَ \لثَّاِمن  وَ \اَْلَمْزم 
 

بِّ تَْرنِيَمةً َجِديَدةً ألَن هُ َصنََع َعَجائِبَ 1   . َخل َصْتهُ يَِمينُهُ َوِذَراُع قُْدِسهِ . َرنُِّموا لِلر 

بُّ َخالََصهُ \أَْعلََن 8  .هُ ألَُمِم َكَشَف بِر  \لُِعيُوِن . لر 

 .ألَْرِض َخالََص إِلَِهنَا\َرأَْت ُكلُّ أَقَاِصي . َذَكَر َرْحَمتَهُ َوأََمانَتَهُ لِبَْيِت إِْسَرائِيلَ 1 

بِّ يَا ُكل  4   .ْهتِفُوا َوَرنُِّموا َوَغنُّوا\. ألَْرضِ \اِْهتِفِي لِلر 

بِّ بُِعودٍ 5   .بُِعوٍد َوَصْوِت نَِشيدٍ . َرنُِّموا لِلر 

وِر \اِق َوَصْوِت بِاألَْبوَ 1  اَم \لصُّ بِّ \ْلَملِِك \ْهتِفُوا قُد   .لر 

 .لس اِكنُوَن فِيهَا\ْلَمْسُكونَةُ وَ \ْلبَْحُر َوِمْلُؤهُ \لِيَِعج  1 

 ْلِجبَاُل لِتَُرنِّْم َمعاً \األَْنهَاُر لِتَُصفِّْق بِاألَيَاِدي 2 

بِّ ألَن هُ َجاَء لِيَِديَن \أََماَم 2  ُعوَب \ْلَمْسُكونَةَ بِاْلَعْدِل وَ \يَِديُن  .ألَْرضَ \لر  لشُّ

 .بِااِلْستِقَاَمةِ 

  30-02: 02قراءة من رسالة بولس األولى الى قورنثية 

ْلَجَسِد \ْلَجَسَد هَُو َواِحٌد َولَهُ أَْعَضاٌء َكثِيَرةٌ َوُكلُّ أَْعَضاِء \ن هُ َكَما أَن  ألَ 28

 . ْلَمِسيُح أَْيضاً \َذلَِك كَ َجَسٌد َواِحٌد  َذا َكانَْت َكثِيَرةً ِهيَ ْلَواِحِد إِ \

ْعتََمْدنَا إِلَى َجَسٍد َواِحٍد يَهُوداً ُكن ا أَْم \ن نَا َجِميَعنَا بُِروٍح َواِحٍد أَْيضاً ألَ 21

 . َوَجِميُعنَا ُسقِينَا ُروحاً َواِحداً . يُونَانِيِّيَن َعبِيداً أَْم أَْحَراراً 

 . لَْيَس ُعْضواً َواِحداً بَْل أَْعَضاٌء َكثِيَرةٌ  ْلَجَسَد أَْيضاً \إِن  فَ 24

ْجلُ \ْن قَالَِت إِ 25 أَفَلَْم تَُكْن لَِذلَِك ِمَن . «ْلَجَسدِ \ألَنِّي لَْسُت يَداً لَْسُت ِمَن »: لرِّ

 ْلَجَسِد؟\

لَِذلَِك ِمَن  أَفَلَْم تَُكنْ . «ْلَجَسدِ \ألَنِّي لَْسُت َعْيناً لَْسُت ِمَن »: ألُُذنُ \إِْن قَالَِت وَ 21 

 َجَسِد؟لْ \



 21 

؟ \ْلُكلُّ َسْمعاً فَأَْيَن \لس ْمُع؟ لَْو َكاَن \ْلَجَسِد َعْيناً فَأَْيَن \ْو َكاَن ُكلُّ لَ 21  مُّ لش 

ا وَ 22  .دَ اْلَجَسِد َكَما أَرَ \ألَْعَضاَء ُكل  َواِحٍد ِمْنهَا فِي \هللُ \ََن فَقَْد َوَضَع \أَم 

 ْلَجَسُد؟\َواِحداً أَْيَن  اً ِميُعهَا ُعْضولَِكْن لَْو َكاَن جَ وَ 22 

 .اََن أَْعَضاٌء َكثِيَرةٌ َولَِكْن َجَسٌد َواِحدٌ فَ 80 

ْأُس أَْيضاً \أَِو . «الَ َحاَجةَ لِي إِلَْيكِ »: ْلَعْيُن أَْن تَقُوَل لِْليَدِ \تَْقِدُر  الَ 82  لر 

ْجلَْينِ   .«لِي إِلَْيُكَما الَ َحاَجةَ »: لِلرِّ

. ل تِي تَْظهَُر أَْضَعَف ِهَي َضُروِري ةٌ \ْلَجَسِد \اُء ضَ بِاألَْولَى أَعْ ْل بَ 88 

ألَْعَضاُء \وَ . ل تِي نَْحِسُب أَن هَا باِلَ َكَراَمٍة نُْعِطيهَا َكَراَمةً أَْفَضلَ \ْلَجَسِد \أَْعَضاُء وَ 81

 .لُ ْلقَبِيَحةُ فِينَا لَهَا َجَماٌل أَْفضَ \

ا وَ 84  لن اقَِص \ْلَجَسَد ُمْعِطياً \هللَ َمَزَج \لَِكن  . ْحتِيَاجٌ \هَا لَ  فِينَا فَلَْيسَ  ْلَجِميلَةُ \أَم 

 َكَراَمةً أَْفَضَل 

ْهتَِماماً َواِحداً بَْعُضهَا \ألَْعَضاُء \ْلَجَسِد بَْل تَْهتَمُّ \ْنِشقَاٌق فِي \َكْي الَ يَُكوَن لِ 85

 . لِبَْعضٍ 

َوإِْن َكاَن ُعْضٌو . ألَْعَضاِء تَتَأَل ُم َمَعهُ \ عُ أَل ُم فََجِميَكاَن ُعْضٌو َواِحٌد يَتَ  نْ إِ فَ 81

ُم فََجِميُع   . ألَْعَضاِء تَْفَرُح َمَعهُ \َواِحٌد يَُكر 

ا أَْنتُْم فََجَسُد وَ 81  . ْلَمِسيِح َوأَْعَضاُؤهُ أَْفَراداً \أَم 

ٍت االِثاً ُمَعلِِّميَن ثُم  قُو  ثَ  يَاءَ بِ ثَانِياً أَنْ   ُرُسالً الً أَو  : َكنِيَسةِ لْ \هللُ أُنَاساً فِي \َوَضَع فَ 82

 . َوبَْعَد َذلَِك َمَواِهَب ِشفَاٍء أَْعَواناً تََدابِيَر َوأَْنَواَع أَْلِسنَةٍ 

ْلَجِميَع ُمَعلُِّموَن؟ أَلََعل  \ْلَجِميَع أَْنبِيَاُء؟ أَلََعل  \ْلَجِميَع ُرُسٌل؟ أَلََعل  \لََعل  أَ 82

 ٍت؟ ايَع أَْصَحاُب قُو  ْلَجمِ \

ْلَجِميَع \ْلَجِميَع يَتََكل ُموَن بِأَْلِسنٍَة؟ أَلََعل  \لََعل  لِْلَجِميِع َمَواِهَب ِشفَاٍء؟ أَلََعل  أَ 10

 يُتَْرِجُموَن؟ 

  األربعاءكل مساء لتأمل 
 

فـــي  عالمين انك وحــــدك تســـّكنا ،بان تجعلنا نستريح اَن ،إننا نتوسل إليك اللهم

   .طــمأنـينة

خالين من البغض  ،اعــطنا هذه الليلة قبل أن ننام، أن نكون في سالم مع كل العالم

  .والحقد، وان كان قد اخطأ إلينا أحد فاغفر لــه يــا رب إكرامـــاً للمسيح

الذي هـو الذبيحة  ،وليكـــــن لضمائرنا سـالم مــعك باإليمان فــي دم الحمل

لكي ال نخشى المـوت كما اننا ال  .ألجــل الخطيئةة  العظـــــيمة الواحــــــد

ولكي ننتظر بالفــــــــرح الوقت الـذي فيه يسمع الراقدون في  ،نخشـــى النــوم

  .المسيح صوته ويقومون في شـبهه
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 آمين .اســتجب لنا يـــا رب  أدعيتنا إكراما للرب يسوع المسيح

 

 الخميس مساء  

ور    لثََّمان ونَ \ْلَخاِمس  وَ \ اَْلَمْزم 
 

 . أَْرَجْعَت َسْبَي يَْعقُوبَ . َرِضيَت يَا َربُّ َعلَى أَْرِضكَ 1 

 . .َستَْرَت ُكل  َخِطي تِِهمْ . َغفَْرَت إِْثَم َشْعبِكَ 8

 .َرَجْعَت َعْن ُحُموِّ َغَضبِكَ . َحَجْزَت ُكل  ِرْجِزكَ 1 

 .َغَضبََك َعن ا ْنفِ \أَْرِجْعنَا يَا إِلَهَ َخالَِصنَا وَ 4 

 لد ْهِر تَْسَخطُ َعلَْينَا؟ هَْل تُِطيُل َغَضبََك إِلَى َدْوٍر فََدْوٍر؟\هَْل إِلَى 5 

 أاَلَ تَُعوُد أَْنَت فَتُْحيِينَا فَيَْفَرَح بَِك َشْعبَُك؟ 1 

 .أَِرنَا يَا َربُّ َرْحَمتََك َوأَْعِطنَا َخالََصكَ 1

بُّ \هللُ \بِِه  إِنِّي أَْسَمُع َما يَتََكل مُ 8  ألَن هُ يَتََكل ُم بِالس الَِم لَِشْعبِِه َوألَْتقِيَائِِه فَالَ . لر 

 . ْلَحَماقَةِ \يَْرِجُعن  إِلَى 

 .ْلَمْجُد فِي أَْرِضنَا\ألَن  َخالََصهُ قَِريٌب ِمْن َخائِفِيِه لِيَْسُكَن 2

ْحَمةُ وَ 20   .ُم تَالَثََمالس الَ \ْلبِرُّ وَ \. ْلتَقَيَا\ْلَحقُّ \الر 

َماِء يَط لِعُ \ْلبِرُّ ِمَن \ألَْرِض يَْنبُُت وَ \اْلَحقُّ ِمَن 22   .لس 

بُّ يُْعِطي \أَْيضاً 28   .ْلَخْيَر َوأَْرُضنَا تُْعِطي َغل تَهَا\لر 

اَمهُ يَْسلُُك َويَطَأُ فِي طَِريِق َخطََواتِهِ 21   .اْلبِرُّ قُد 

ور    َمان ونَ لثَّ \لسَّاِدس  وَ \اَْلَمْزم 

 

ْسِكيٌن َوبَائٌِس أَنَا\. أَِمْل يَا َربُّ أُْذنَكَ 1  ًِ  .ْستَِجْب لِي ألَنِّي َم

 .ْلُمت ِكَل َعلَْيكَ \يَا إِلَِهي َخلِّْص أَْنَت َعْبَدَك . اْحفَْظ نَْفِسي ألَنِّي تَقِيٌّ 8 

 .ْليَْوَم ُكل هُ \اْرَحْمنِي يَا َربُّ ألَنِّي إِلَْيَك أَْصُرُخ 1 

ْح نَْفَس َعْبِدَك ألَن نِي إِلَْيَك يَا َربُّ أَْرفَُع نَْفِسي4   .فَرِّ

ْحَمِة لُِكلِّ \ألَن َك أَْنَت يَا َربُّ َصالٌِح َوَغفُوٌر َوَكثِيُر 5   .لد اِعيَن إِلَْيكَ \لر 

َعاتِي6   .اِْصَغ يَا َربُّ إِلَى َصالَتِي َوأَْنِصْت إِلَى َصْوِت تََضرُّ

 .يقِي أَْدُعوَك ألَن َك تَْستَِجيُب لِيفِي يَْوِم ضِ 1 

 . َلِهَِة يَا َربُّ َوالَ ِمْثَل أَْعَمالِكَ \الَ ِمْثَل لََك بَْيَن 2 

ُدوَن \ألَُمِم \ُكلُّ 2  . ْسَمكَ \ل ِذيَن َصنَْعتَهُْم يَأْتُوَن َويَْسُجُدوَن أََماَمَك يَا َربُّ َويَُمجِّ

 .هللُ َوْحَدكَ \أَْنَت . َعَجائِبَ  ألَن َك َعِظيٌم أَْنَت َوَصانِعٌ 20
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ْد قَْلبِي لَِخْوِف . َعلِّْمنِي يَا َربُّ طَِريقََك أَْسلُْك فِي َحقِّكَ 11   .ْسِمكَ \َوحِّ

ُد 28   . لد ْهرِ \ْسَمَك إِلَى \أَْحَمُدَك يَا َربُّ إِلَِهي ِمْن ُكلِّ قَْلبِي َوأَُمجِّ

ْيَت نَْفِسي ِمَن ألَن  َرْحَمتََك َعِظيَمةٌ نَْحِوي َوقَ 21 ْفلَى\ْلهَاِويَِة \ْد نَج   .لسُّ

ْلُعتَاِة طَلَبُوا نَْفِسي َولَْم يَْجَعلُوَك \ْلُمتََكبُِّروَن قَْد قَاُموا َعلَي  َوَجَماَعةُ \اَللهُم  14 

 . أََماَمهُمْ 

ا أَْنَت يَا َربُّ فَإِلَهٌ َرِحيٌم َوَرأُوٌف طَِويُل 25 وِح َوَكثِيُر \أَم  ْحَمِة وَ \لرُّ  .ْلَحقِّ \لر 

تََك َوَخلِِّص . ْرَحْمنِي\اْلتَفِْت إِلَي  وَ 21   .ْبَن أََمتِكَ \أَْعِط َعْبَدَك قُو 

ْخُزوا ألَن َك أَْنَت يَا َربُّ اْصنَْع َمِعي آيَةً لِْلَخْيِر فَيََرى َذلَِك ُمْبِغِضي  فَيَ 21 

ْيتَنِي  .أََعْنتَنِي َوَعز 

  4-0: 3، 23-21: 2قراءة من رسالة بولس الى قولسي 

ْلَعالَِم، فَلَِماَذا َكأَن ُكْم َعائُِشوَن \ْرَكاِن \ْلَمِسيِح َعْن \ْن ُكْنتُْم قَْد ُمتُّْم َمَع \إِذاً 80. 

 : فََرائِضُ  ْلَعالَِم، تُْفَرُض َعلَْيُكمْ \فِي 

؟82 ، َوالَ تَُذْق، َوالَ تَُجس   الَ تََمس 

لن اِس، \اِلْستِْعَماِل، َحَسَب َوَصايَا َوتََعالِيِم \ال تِي ِهَي َجِميُعهَا لِْلفَنَاِء فِي 88 

قِيَمٍة َما ِمْن ْلَجَسِد، لَْيَس بِ \ال تِي لَهَا ِحَكايَةُ ِحْكَمٍة، بِِعبَاَدٍة نَافِلٍَة، َوتََواُضٍع، َوقَْهِر 81

 .ْلبََشِري ةِ \ْشبَاِع \ِجهَِة 

. هللِ \ْلَمِسيُح َجالٌِس َعْن يَِميِن \ْلَمِسيِح فَاْطلُبُوا َما فَْوُق، َحْيُث \فَإِْن ُكْنتُْم قَْد قُْمتُْم َمَع 2 

وا بَِما فَْوُق الَ بَِما َعلَى 8  ألَْرِض،\اْهتَمُّ

 .هللِ \ْلَمِسيِح فِي \ْم ُمْستَتَِرةٌ َمَع ألَن ُكْم قَْد ُمتُّْم َوَحيَاتُكُ 1 

 .ْلَمْجدِ \ْيضاً َمَعهُ فِي \ْنتُْم \ْلَمِسيُح َحيَاتُنَا، فَِحينَئٍِذ تُْظهَُروَن \ْظِهَر \َمتَى 4 

 مساء كل خميستأمل ل 

 

إننا نشكرك ونسـبحك ونعترف لك يا رب ألجل كل ما أظهرته لنا هذا اليوم من 

 .الرحـــــــمة والجود

 .نطلب أن تزيد قلوبـنا شكرا، فانك قد حفظتنا وأعــنـتـنــا في وقت الشدةف

نحـــن مدينون لمحبتك بجميع ما لنا فــي هذا العالم، وبالرجـاء للعالم األفضل بعد 

 .الموت

 .انك قـد اشــــتريتنا ال بفضـــة او بذهب ولكن بدم ابنك الوحيد

 . نا وبحياتنافلتكن غايـة بهجتنــا ان نمجــده باقوال

 ،واذكـر الفقراء ،بارك اللهم حكامنا وكـل الساكنين في هــــذا البيت
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والمرضى الذين هم في شــــدة وضنك إكــراما البنك  ،والمحتاجين ،والمســــــاكين

 آمين  .الحبيب

 

 الجمعة مساء  

ور   ابِع  وَ \ْلِمئَة  وَ \اَْلَمْزم   ألَْربَع ونَ \لرَّ

 

ْلقِتَاَل \ل ِذي يَُعلُِّم يََدي  \بُّ َصْخَرتِي لر  \ُمبَاَرٌك 1 

  .ْلَحْربَ \َوأََصابِِعي 

َرْحَمتِي َوَمْلَجإِي َصْرِحي َوُمْنقِِذي ِمَجنِّي 8 

 .ْلُمْخِضُع َشْعبِي تَْحتِي\ل ِذي َعلَْيِه تََوك ْلُت \وَ 

إِلْنَساُن َحت ى تَْعِرفَهُ أَِو \يَا َربُّ أَيُّ َشْيٍء هَُو 1 

 إِلْنَساِن َحت ى تَْفتَِكَر بِِه؟\ْبُن \

 .أَي اُمهُ ِمْثُل ِظلٍّ َعابِرٍ . اإِلْنَساُن أَْشبَهَ نَْفَخةً 4 

ْلِجبَاَل \ْلِمِس \. ْنِزلِ \يَا َربُّ طَأِْطْئ َسَماَواتَِك وَ 5 

نَ   .فَتَُدخِّ

ْدهُمْ 1   . أَْرِسْل ِسهَاَمَك َوأَْزِعْجهُمْ . أَْبِرْق بُُروقاً َوبَدِّ

نِي ِمَن . ْلَعالَءِ \أَْرِسْل يََدَك ِمَن 1  ْلُغَربَاءِ \ْلَكثِيَرِة ِمْن أَْيِدي \ْلِميَاِه \أَْنقِْذنِي َونَجِّ

 .ال ِذيَن تََكل َمْت أَْفَواهُهُْم بِاْلبَاِطِل َويَِمينُهُْم يَِميُن َكِذبٍ 2 

 .َعَشَرِة أَْوتَاٍر أَُرنُِّم لَكَ  بَِربَاٍب َذاتِ . هللُ أَُرنُِّم لََك تَْرنِيَمةً َجِديَدةً \يَا 2 

ْيِف \ْلُمْنقُِذ َداُوَد َعْبَدهُ ِمَن \. اْلُمْعِطي َخالَصاً لِْلُملُوكِ 20  وءِ \لس   .لسُّ

نِي ِمْن أَْيِدي 11  ل ِذيَن تََكل َمْت أَْفَواهُهُْم بِاْلبَاِطِل َويَِمينُهُْم \ْلُغَربَاِء \أَْنقِْذنِي َونَجِّ

 .يَِميُن َكِذبٍ 

َوايَا \بَنَاتُنَا َكأَْعِمَدِة . لن اِميَِة فِي َشبِيبَتِهَا\ْلُغُروِس \لَِكْي يَُكوَن بَنُونَا ِمْثَل 28  لز 

 .َمْنُحوتَاٍت َحَسَب بِنَاِء هَْيَكلٍ 

أَْغنَاُمنَا تُْنتُِج أُلُوفاً َوَربََواٍت فِي . أَْهَراُؤنَا َمآلنَةً تَفِيُض ِمْن ِصْنٍف فَِصْنفٍ 21 

 .َواِرِعنَاشَ 

لَةً 24   .ْقتَِحاَم َوالَ هُُجوَم َوالَ َشْكَوى فِي َشَواِرِعنَا\الَ . بَقَُرنَا ُمَحم 

بُّ إِلَهُهُ \ل ِذي \طُوبَى لِلش ْعِب . ل ِذي لَهُ َكهََذا\طُوبَى لِلش ْعِب 25   .لر 

ور    ألَْربَع ونَ \ْلَخاِمس  وَ \ْلِمئَة  وَ \اَْلَمْزم 

 

 .ألَبَدِ \لد ْهِر وَ \ْسَمَك إِلَى \ْلَملَِك َوأُبَاِرُك \ا إِلَِهي أَْرفَُعَك يَ 1 



 25 

 .ألَبَدِ \لد ْهِر وَ \ْسَمَك إِلَى \فِي ُكلِّ يَْوٍم أُبَاِرُكَك َوأَُسبُِّح 8 

بُّ َوَحِميٌد ِجّداً َولَْيَس لَِعظََمتِِه \َعِظيٌم هَُو 1   .ْستِْقَصاءٌ \لر 

 .أَْعَمالََك َوبَِجبَُروتَِك يُْخبُِرونَ َدْوٌر إِلَى َدْوٍر يَُسبُِّح 4 

 .بَِجالَِل َمْجِد َحْمِدَك َوأُُموِر َعَجائِبَِك أَْلهَجُ 5 

ِة َمَخاِوفَِك يَْنِطقُوَن َوبَِعَظَمتَِك أَُحدِّثُ 1   . بِقُو 

 .ِذْكَر َكْثَرِة َصالَِحَك يُْبُدوَن َوبَِعْدلَِك يَُرنُِّمونَ 1

بُّ َحن اٌن َوَرِحي8  وِح َوَكثِيُر \ٌم طَِويُل اَلر  ْحَمةِ \لرُّ  .لر 

بُّ َصالٌِح لِْلُكلِّ َوَمَراِحُمهُ َعلَى ُكلِّ أَْعَمالِهِ 2   . الر 

 .يَْحَمُدَك يَا َربُّ ُكلُّ أَْعَمالَِك َويُبَاِرُكَك أَْتقِيَاُؤكَ 20

 بَِمْجِد ُمْلِكَك يَْنِطقُوَن َوبَِجبَُروتَِك يَتََكل ُمونَ 22 

فُوا بَنِي آَدَم قُْدَرتََك َوَمْجَد َجالَِل ُمْلِككَ لِيُعَ 28   .رِّ

هُوِر َوُسْلطَانَُك فِي ُكلِّ َدْوٍر فََدْورٍ \ُمْلُكَك ُمْلُك ُكلِّ 21   .لدُّ

بُّ َعاِضٌد ُكل  14  ٌم ُكل  \اَلر   .ْلُمْنَحنِينَ \لس اقِِطيَن َوُمقَوِّ

ى َوأَنْ \أَْعيُُن 25   . َت تُْعِطيِهْم طََعاَمهُْم فِي ِحينِهِ ْلُكلِّ إِي اَك تَتََرج 

 . تَْفتَُح يََدَك فَتُْشبُِع ُكل  َحيٍّ ِرضىً 21

بُّ بَارٌّ فِي ُكلِّ طُُرقِِه َوَرِحيٌم فِي ُكلِّ أَْعَمالِهِ 21  .الر 

بُّ قَِريٌب لُِكلِّ 22   .ل ِذيَن يَْدُعونَهُ بِاْلَحقِّ \ل ِذيَن يَْدُعونَهُ \الر 

َعهُْم فَيَُخلُِّصهُمْ  يَْعَملُ 22   .ِرَضى َخائِفِيِه َويَْسَمُع تََضرُّ

بُّ ُكل  ُمِحبِّيِه َويُْهلُِك َجِميَع \يَْحفَظُ 80   .ألَْشَرارِ \لر 

يُبَاِرْك ُكلُّ بََشٍر \بِتَْسبِيِح 82  ًِ بِّ يَْنِطُق فَِمي َوْل وَس إِلَى \ْسَمهُ \لر  لد ْهِر \ْلقُدُّ

 .ألَبَدِ \وَ 

 

 ألَْربَع ونَ \لسَّاِدس  وَ \ْلِمئَة  وَ \ور  اَْلَمْزم  

 

ب  \َسبِِّحي يَا نَْفِسي . هَلِّلُويَا1   . لر 

ب  فِي َحيَاتِي\أَُسبُِّح 8  .َوأَُرنُِّم إِللَِهي َما ُدْمُت َمْوُجوداً . لر 

َؤَساِء َوالَ َعلَى \الَ تَت ِكلُوا َعلَى 3   .ْبِن آَدَم َحْيُث الَ َخالََص ِعْنَدهُ \لرُّ

 .ْليَْوِم نَْفِسِه تَْهلُِك أَْفَكاُرهُ \فِي َذلَِك . تَْخُرُج ُروُحهُ فَيَُعوُد إِلَى تَُرابِهِ 4 

بِّ إِلَِههِ \طُوبَى لَِمْن إِلَهُ يَْعقُوَب ُمِعينُهُ َوَرَجاُؤهُ َعلَى 5   لر 

انِِع 1   . ألَبَدِ \ألََمانَةَ إِلَى \ِظ ْلَحافِ \. ْلبَْحَر َوُكل  َما فِيهَا\ألَْرَض \لس َماَواِت وَ \الص 

بُّ يُْطلُِق \. ْلُمْعِطي ُخْبزاً لِْلِجيَاعِ \اْلُمْجِري ُحْكماً لِْلَمْظلُوِميَن 1  .ألَْسَرى\لر 

بُّ يَْفتَُح أَْعيَُن 2  ُم \. ْلُعْميِ \الر  بُّ يُقَوِّ بُّ يُِحبُّ \. ْلُمْنَحنِينَ \لر  لر  يقِينَ \ًَ دِّ  . لصِّ

بُّ يَْحفَ 2 ا طَِريُق . ألَْرَملَةَ \ْليَتِيَم وَ \يَْعُضُد . ْلُغَربَاءَ \ظُ الر  ُجهُ \أَم   .ألَْشَراِر فَيَُعوِّ
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بُّ إِلَى \يَْملُِك 20   .هَلِّلُويَا. ألَبَِد إِلَهُِك يَا ِصْهيَْوُن إِلَى َدْوٍر فََدْورٍ \لر 

 

  07-8: 01قراءة من رسالة بولس الى رومية 

َوَماا « !إِن هَاا فِاي فَِماَك َوفِاي قَْلبِاكَ . إِن  اْلَكلَِمةَ قَِريبَةٌ ِمْناكَ »: إِن هُ يَقُولُ  فََماَذا يَقُوُل إِذاً؟2

ُر بِهَا  : هَِذِه اْلَكلَِمةُ إاِل  َكلَِمةُ اإِليَماِن ال تِي نُبَشِّ

 أَقَاَماهُ ِماَن األَْماَواِت، أَن َك إِِن اْعتََرْفاَت بِفَِماَك بِيَُساوَع َربّااً، َوآَمْناَت فِاي قَْلبِاَك بِاأَن  هللاَ 2

 . نِْلَت اْلَخالصَ 

، َواالْعتَِراَف بِاْلفَِم يَُؤيُِّد اْلَخالََص،20  فَإِن  اإِليَماَن فِي القَْلِب يَُؤدِّي إِلَى اْلبِرِّ

 .«ُكلُّ َمْن هَُو ُمْؤِمٌن بِِه، الَ يَِخيبُ »: ألَن  اْلِكتَاَب يَقُولُ 22 

، ألَن  لِْلَجِميااِع َربّاااً َواِحااداً، َغنِيّاااً تَُجاااهَ ُكاالِّ َمااْن فَااالَ فَااْرَق بَااْيَن 28  اليَهُااوِديِّ َواْليُونَااانِيِّ

 .«يَْدُعوهُ 

بِّ يَْخلُصُ »21   .«فَإِن  ُكل  َمْن يَْدُعو بِاْسِم الر 

ْساَمُعوا بِاِه؟ َوَكْياَف َولِكْن، َكْيَف يَْدُعوَن َمْن لَْم يُْؤِمنُوا بِِه؟ َوَكْيَف يُْؤِمنُوَن بَِمْن لَْم يَ 24

ٍر؟  يَْسَمُعوَن باِلَ ُمبَشِّ

ُر أََحٌد إاِل  إَِذا َكاَن قَْد أُْرِسَل؟ َكَما قَْد ُكتِابَ 25  اِريَن »: َوَكْيَف يُبَشِّ َماا أَْجَماَل أَْقاَداَم اْلُمبَشِّ

 «!بِاْلَخْيَراتِ 

َمااْن َصااد َق َمااا ! يَاااَربُّ »: يَاَء يَقُااولُ فَااإِن  إَِشااعْ . َولِكااْن، لَااْيَس ُكلُّهُااْم أَطَاااُعوا اإِلْنِجياالَ 21

 «أَْسَمْعنَاهُ إِي اهُ؟

 ! إِذاً، اإِليَماُن نَتِيَجةُ الس َماِع، َوالس َماُع هَُو ِمَن الت ْبِشيِر بَِكلَِمِة اْلَمِسيحِ 21 

 لمساء كل جمعة تأمل 

  ،أيها الرب إلهنا امنحـنا نعـمة لنحيا حسب وصـــاياك

 .بعضـا كــما احبنا المســـيـحونحــب بعضنا 

 ويقدرنا علــى اللطف واإلحسان والشــفقة  ،ليحل فينـا روحك الصالـح

  .وان نكون مستعدين لنفعل بالنــاس ما نريد أن يفعلوه بنــــا

 ومـحبة شديـدة لكلمتــــك   ،اعطــنا خوفاً عظيماً من الخطــيئة

  .لتعـزية في كل شدائدناولنجد فـيــه ا ،ليكن كتابك دستور حياتنا

  ،خلصنا اللهم مـــن ســلطان الخطــــيئة وعقابهــــا

 وامنحنا أن نلقي كل همومنا عــليك عالمين انك تهتم بــنــا  

  ،اقبــــل يا رب صلواتنا هذه الفقيـــرة

 آمين  .المسيح يسوع مخلص الخطاة الوحيد ألننا نقدمها باســـــم 
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 السبت مساء  

ور  اَْلمَ  تُّونَ \ْلَخاِمس  وَ \ْزم   لسِّ

 

  .لن ْذرُ \هللُ فِي ِصْهيَْوَن َولََك يُوفَى \لت ْسبِيُح يَا \لََك يَْنبَِغي 1 

الَِة إِلَْيَك يَأْتِي ُكلُّ بََشرٍ \يَا َساِمَع 8   .لص 

 .َمَعاِصينَا أَْنَت تَُكفُِّر َعْنهَا. آثَاٌم قَْد قَِويَْت َعلَي  1 

بُهُ لِيَْسُكَن فِي ِديَاِركَ طُوبَى لِل  4  لَنَْشبََعن  ِمْن َخْيِر بَْيتَِك قُْدِس . ِذي تَْختَاُرهُ َوتُقَرِّ

 .هَْيَكلِكَ 

ألَْرِض \ْلَعْدِل تَْستَِجيبُنَا يَا إِلَهَ َخالَِصنَا يَا ُمت َكَل َجِميِع أَقَاِصي \بَِمَخاِوَف فِي 5 

 . ْلبَِعيَدةِ \ْلبَْحِر \وَ 

تِِه \اْلُمْثبُِت 1 ًِ بِقُو   ْلُمتَنَطُِّق بِاْلقُْدَرِة \ْلِجبَاَل

ُئ َعِجيَج 1  .ألَُممِ \ْلبَِحاِر َعِجيَج أَْمَواِجهَا َوَضِجيَج \اْلُمهَدِّ

بَاِح وَ \تَْجَعُل َمطَالَِع . ألَقَاِصي ِمْن آيَاتِكَ \َوتََخاُف ُسك اُن 2   .ْلَمَساِء تَْبتَِهجُ \لص 

تُهَيُِّئ . هللِ َمآلنَةٌ َماءً \َسَواقِي . تُْغنِيهَا ِجّداً . َعْلتَهَا تَفِيضُ ألَْرَض َوجَ \تََعه ْدَت 2 

هَا  . طََعاَمهُْم ألَن َك هََكَذا تُِعدُّ

 .تُبَاِرُك َغل تَهَا. بِاْلُغيُوِث تَُحلِّلُهَا. َمهِّْد أََخاِديَدهَا. أَْرِو أَْتالََمهَا20

نَةَ بُِجوِدَك َوآثَارُ \َكل ْلَت 22   .َك تَْقطُُر َدَسماً لس 

ي ِة َوتَتَنَط ُق \تَْقطُُر َمَراِعي 28   . ََكاُم بِاْلبَْهَجةِ \ْلبَرِّ

 . تَْهتُِف َوأَْيضاً تَُغنِّي. ألَْوِديَةُ تَتََعط ُف بُّراً \ْلُمُروُج َغنَماً وَ \اْكتََسِت 21

ور   تُّونَ \لسَّاِدس  وَ \اَْلَمْزم   لسِّ

 

ِ يَا 1   .ألَْرضِ \ُكل  اِْهتِفِي هلِل 

داً \. ْسِمهِ \َرنُِّموا بَِمْجِد 8   .ْجَعلُوا تَْسبِيَحهُ ُمَمج 

 1 ِ تَِك تَتََمل ُق لََك أَْعَداُؤكَ . َما أَْهيََب أَْعَمالَكَ : ]قُولُوا هلِل   .ِمْن ِعظَِم قُو 

 [. .تَُرنُِّم اِلْسِمكَ . ألَْرِض تَْسُجُد لََك َوتَُرنُِّم لَكَ \ُكلُّ 4 

 .ْلُمْرِهَب نَْحَو بَنِي آَدمَ \فِْعلَهُ . هللِ \ْنظُُروا أَْعَماَل \م  هَلُ 5 

َل 1  ْجلِ \ْلبَْحَر إِلَى يَبٍَس َوفِي \َحو   . هُنَاَك فَِرْحنَا بِهِ . لن ْهِر َعبَُروا بِالرِّ

تِِه إِلَى 1  .الَ يَْرفَُعن  أَْنفَُسهُمْ ُدوَن ْلُمتََمرِّ \. ألَُممَ \َعْينَاهُ تَُراقِبَاِن . لد ْهرِ \ُمتََسلِّطٌ بِقُو 

ُعوا َصْوَت تَْسبِيِحهِ \بَاِرُكوا إِلَهَنَا يَا أَيُّهَا 8 ُعوُب َوَسمِّ  .لشُّ

لَلِ \ْلَحيَاِة َولَْم يَُسلِّْم أَْرُجلَنَا إِلَى \اْلَجاِعَل أَْنفَُسنَا فِي 2   .لز 

ْبتَنَا يَا 20  ةِ \َمَحْصتَنَا َكَمْحِص . هللُ \ألَن َك َجر   .ْلفِض 
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 . َجَعْلَت َضْغطاً َعلَى ُمتُونِنَا. لش بََكةِ \أَْدَخْلتَنَا إِلَى 22 

ْلَماِء ثُم  أَْخَرْجتَنَا إِلَى \لن اِر وَ \َدَخْلنَا فِي . َرك ْبَت أُنَاساً َعلَى ُرُؤوِسنَا28

 .ْلِخْصبِ \

 أَْدُخُل إِلَى بَْيتَِك بُِمْحَرقَاٍت أُوفِيَك نُُذوِري 13 

 .ال تِي نَطَقَْت بِهَا َشفَتَاَي َوتََكل َم بِهَا فَِمي فِي ِضيقِي24

ُم بَقَراً َمَع تُيُوسٍ . أُْصِعُد لََك ُمْحَرقَاٍت َسِمينَةً َمَع بَُخوِر ِكبَاشٍ 25   . أُقَدِّ

 .هللَ بَِما َصنََع لِنَْفِسي\ْلَخائِفِيَن \ْسَمُعوا فَأُْخبَِرُكْم يَا ُكل  \هَلُم  16 

 .َصَرْخُت إِلَْيِه بِفَِمي َوتَْبِجيٌل َعلَى لَِسانِي21 

بُّ \إِْن َراَعْيُت إِْثماً فِي قَْلبِي الَ يَْستَِمُع لَِي 22   . لر 

 .أَْصَغى إِلَى َصْوِت َصالَتِي. هللُ \لَِكْن قَْد َسِمَع 22

 .ل ِذي لَْم يُْبِعْد َصالَتِي َوالَ َرْحَمتَهُ َعنِّي\هللُ \ُمبَاَرٌك 80 

ور   تُّونَ \لسَّابِع  وَ \اَْلَمْزم   لسِّ

 

  .يُنِْر بَِوْجِهِه َعلَْينَالِ . هللُ َعلَْينَا َوْليُبَاِرْكنَا\لِيَتََحن ِن 1 

 . ألَُمِم َخالَُصكَ \ألَْرِض طَِريقَُك َوفِي ُكلِّ \لَِكْي يُْعَرَف فِي 8

ُعوُب يَا \يَْحَمُدَك 1 ُعوُب ُكلُّ \يَْحَمُدَك . هللُ \لشُّ  .هُمْ لشُّ

ُعوَب بِااِلْستِقَاَمِة َوأَُمَم \ألَُمُم ألَن َك تَِديُن \تَْفَرُح َوتَْبتَِهُج 4   .ألَْرِض تَْهِديِهمْ \لشُّ

ُعوُب يَا \يَْحَمُدَك 5 ُعوُب ُكلُّهُمُ \يَْحَمُدَك . هللُ \لشُّ  .لشُّ

 . هللُ إِلَهُنَا\يُبَاِرُكنَا . األَْرُض أَْعطَْت َغل تَهَا1 

 .ألَْرضِ \هللُ َوتَْخَشاهُ ُكلُّ أَقَاِصي \ُكنَا يُبَارِ 1

 

  07-00:  8رسالة بولس الى رومية قراءة من 

 

ْلَمِسيَح \ألَْمَواِت َساِكناً فِيُكْم فَال ِذي أَقَاَم \ل ِذي أَقَاَم يَُسوَع ِمَن \إِْن َكاَن ُروُح وَ 22

 . لس اِكِن فِيُكمْ \ضاً بُِروِحِه ْلَمائِتَةَ أَيْ \ُم كُ دَ األَْمَواِت َسيُْحيِي أَْجسَ \ِمَن 

 . ْلَجَسدِ \إِلْخَوةُ نَْحُن َمْديُونُوَن لَْيَس لِْلَجَسِد لِنَِعيَش َحَسَب \إِذاً أَيُّهَا فَ 28

وِح تُِميتُو\ن هُ إِْن ِعْشتُْم َحَسَب ألَ 21 ْعَماَل أَ  نَ ْلَجَسِد فََستَُموتُوَن َولَِكْن إِْن ُكْنتُْم بِالرُّ

  .فََستَْحيَْونَ ْلَجَسِد \

 .هللِ \هللِ فَأُولَئَِك هُْم أَْبنَاُء \ل ِذيَن يَْنقَاُدوَن بُِروِح \ن  ُكل  ألَ 24

ل ِذي بِِه \لت بَنِّي \ْلُعبُوِدي ِة أَْيضاً لِْلَخْوِف بَْل أََخْذتُْم ُروَح \ْذ لَْم تَأُْخُذوا ُروَح إِ 25

 .«!َبُ \ ابَ أَ يَا »: نَْصُرخُ 

وُح اَ 21  .هللِ \نَْفُسهُ أَْيضاً يَْشهَُد ألَْرَواِحنَا أَن نَا أَْوالَُد لرُّ
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إِْن ُكن ا نَتَأَل ُم . ْلَمِسيحِ \هللِ َوَواِرثُوَن َمَع \إِْن ُكن ا أَْوالَداً فَإِن نَا َوَرثَةٌ أَْيضاً َوَرثَةُ فَ 21

َد أَْيضاً   .هُ عَ مَ  َمَعهُ لَِكْي نَتََمج 

 مساء السبتتأمل ل 

إننا نشكر اسمك عند نهايــة اســبوع آخر من حياتنا ألجل  ،رب الكريمأيها ال

  .مــراحمك الكثيرة لنا نحن عــبـيـدك  غـــــير المستحقين

 , اغــفر كل فكر وقول وفعل مــخـالــف إلرادتـك 

 . وامنح كـل واحد منا زيادة النعمـــة لكي نـقتـرب إليك اكـــثر فاكثر

 يــام زدنا أمــــــانـــة ولطفا واتضاعــا وطـهارة، كلما توالت علينا األ

 .وأهلنا اكــثر فاكثر للراحــــــة السماوية

 ثم إذا انتهت مدة غربتنا القصــيرة في هذه الحياة ؛ 

امنحنا بواســطـة استحقاقات مخلصـنا ومــوته؛ أن نشترك مع جمهور المقدسين 

الن عندك يــا رب شبع سرور وفي  ،بالفرح في الوطن الســماوي حيث تسكن أنت

 آمين  .يمينك نعم إلى االبد
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 الثاني األسبوع

 
 

 األحد مساء  

ور    ْلَخاِمس  َعَشرَ \اَْلَمْزم 

 

 يَا َربُّ َمْن يَْنِزُل فِي َمْسَكنَِك؟ َمْن يَْسُكُن فِي َجبَِل قُْدِسَك؟1 

ْدِق فِي قَْلبِهِ ْلُمتَ \ْلَحق  وَ \ْلَعاِمُل \الس الُِك بِاْلَكَماِل وَ 8   .َكلُِّم بِالصِّ

 .ال ِذي الَ يَِشي بِلَِسانِِه َوالَ يَْصنَُع َشّراً بَِصاِحبِِه َوالَ يَْحِمُل تَْعيِيراً َعلَى قَِريبِهِ 1 

ِذيُل ُمْحتَقٌَر فِي َعْينَْيِه َويُْكِرُم َخائِفِي 4  بِّ \َوالر  َرِر َوالَ يَُغيِّرُ . لر   .يَْحلُِف لِلض 

بَا َوالَ يَأُْخُذ فِض  5  ْشَوةَ َعلَى \تُهُ الَ يُْعِطيهَا بِالرِّ ل ِذي يَْصنَُع هََذا الَ \. ْلبَِريءِ \لر 

 .لد ْهرِ \يَتََزْعَزُع إِلَى 

 

ور    لسَّاِدس  َعَشرَ \اَْلَمْزم 

 

 . هللُ ألَنِّي َعلَْيَك تََوك ْلتُ \اِْحفَْظنِي يَا 1 

بِّ 8  .َخْيِري الَ َشْيَء َغْيُركَ . ِديأَْنَت َسيِّ : ]قُْلُت لِلر 

يُسوَن 1  تِي بِِهمْ \ألَْرِض وَ \ل ِذيَن فِي \اْلقِدِّ  [.ألَفَاِضُل ُكلُّ َمَسر 

الَ أَْسُكُب َسَكائِبَهُْم ِمْن َدٍم َوالَ . ل ِذيَن أَْسَرُعوا َوَراَء آَخرَ \تَْكثُُر أَْوَجاُعهُُم 4 

فَتَي   ًِ  .أَْذُكُر أَْسَماَءهُْم بَِش

بُّ نَِصيُب قِْسَمتِي َوَكأِْسي5   .أَْنَت قَابُِض قُْرَعتِي. الر 

 .لنَُّعَماِء فَاْلِميَراُث َحَسٌن ِعْنِدي\ِحبَاٌل َوقََعْت لِي فِي 1 

ب  \أُبَاِرُك 7   . ل ِذي نََصَحنِي َوأَْيضاً بِالل ْيِل تُْنِذُرنِي ُكْليَتَايَ \لر 

ب  أََماِمي فِي كُ \َجَعْلُت 2  .ألَن هُ َعْن يَِمينِي فاَلَ أَتََزْعَزعُ . لِّ ِحينٍ لر 

ً . ْبتَهََجْت ُروِحي\لَِذلَِك فَِرَح قَْلبِي وَ 2   .َجَسِدي أَْيضاً يَْسُكُن ُمْطَمئِنّا

 .لَْن تََدَع تَقِي َك يََرى فََساداً . ْلهَاِويَةِ \ألَن َك لَْن تَْتُرَك نَْفِسي فِي 20 

فُنِي َسبِيَل 22   . ألَبَدِ \فِي يَِمينَِك نَِعٌم إِلَى . أََماَمَك ِشبَُع ُسُرورٍ . ْلَحيَاةِ \تَُعرِّ
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ور    لسَّابِع  َعَشرَ \اَْلَمْزم 

 

أَْصِغ إِلَى َصالَتِي ِمْن َشفَتَْيِن باِلَ . أُْنُصْت إِلَى ُصَراِخي. اِْسَمْع يَا َربُّ لِْلَحقِّ 1 

 .ِغشٍّ 

 . ْلُمْستَقِيَماتِ \ْينَاَك تَْنظَُراِن عَ . ِمْن قُد اِمَك يَْخُرُج قََضائِي8 

ْبَت قَْلبِي1 ْصتَنِي. تََعه ْدتَهُ لَْيالً . َجر   .الَ يَتََعد ى فَِمي. الَ تَِجُد فِي  ُذُموماً . َمح 

 .ْلُمْعتَنِفِ \لن اِس فَبَِكالَِم َشفَتَْيَك أَنَا تََحف ْظُت ِمْن طُُرِق \ِمْن ِجهَِة أَْعَماِل 4 

 .َكْت َخطَواتِي بِآثَاِرَك فََما َزل ْت قََدَمايَ تََمس  5 

 .ْسَمْع َكالَِمي\. أَِمْل أُُذنَْيَك إِلَي  . هللُ \أَنَا َدَعْوتَُك ألَن َك تَْستَِجيُب لِي يَا 6 

 .ْلُمقَاِوِمينَ \ْلُمت ِكلِيَن َعلَْيَك بِيَِمينَِك ِمَن \َميِّْز َمَراِحَمَك يَا ُمَخلَِّص 1 

 ْستُْرنِي\بِِظلِّ َجنَاَحْيَك . ْلَعْينِ \نِي ِمْثَل َحَدقَِة اْحفَظْ 2 

 .ل ِذيَن يَْكتَنِفُونَنِي\ل ِذيَن يُْخِربُونَنِي أَْعَدائِي بِالن ْفِس \ألَْشَراِر \ِمْن َوْجِه 2 

 .بِأَْفَواِهِهْم قَْد تََكل ُموا بِاْلِكْبِريَاءِ . لس ِميَن قَْد أَْغلَقُوا\قَْلبَهُُم 20 

 . ألَْرضِ \نََصبُوا أَْعيُنَهُْم لِيُْزلِقُونَا إِلَى . ََن قَْد أََحاطُوا بِنَا\فِي َخطَواتِنَا 22 

ْبِل \ْلقَِرِم إِلَى \ألََسِد \َمثَلُهُ َمثَُل 28 يِسهِ \اِلْفتَِراِس َوَكالشِّ  .ْلَكاِمِن فِي ِعرِّ

ْصَرْعهُ \. تَقَد ْمهُ . قُْم يَا َربُّ 13  يِر بَِسْيفِكَ \ي ِمَن نَجِّ نَْفسِ . ًِ رِّ  لشِّ

ْنيَا\لن اِس بِيَِدَك يَا َربُّ ِمْن أَْهِل \ِمَن 24  بَِذَخائِِرَك تَْمأَلُ . نَِصيبُهُْم فِي َحيَاتِِهمْ . لدُّ

 . يَْشبَُعوَن أَْوالَداً َويَْتُرُكوَن فَُضالَتَهُْم ألَْطفَالِِهمْ . بُطُونَهُمْ 

ا أَنَا فَبِاْلبِرِّ أَنْ 25  .ْستَْيقَْظُت بَِشبَِهكَ \أَْشبَُع إَِذا . ظُُر َوْجهَكَ أَم 

 اإلثنين مساء  

ور    ونَ \لثَّاِمن  وَ \اَْلَمْزم   ْلِعْشر 

 

يَا َصْخَرتِي الَ تَتََصاَمْم ِمْن ِجهَتِي لِئاَل  تَْسُكَت َعنِّي فَأُْشبِهَ . إِلَْيَك يَا َربُّ أَْصُرخُ 1 

 .ْلُجبِّ \ْلهَابِِطيَن فِي \

ِعي إِْذ أَْستَِغيُث بَِك َوأَْرفَُع يََدي  إِلَى ِمْحَراِب قُْدِسكَ اْستَ 8   .ِمْع َصْوَت تََضرُّ

لش رُّ فِي \ْلُمَخاِطبِيَن أَْصَحابَهُْم بِالس الَِم وَ \إِلْثِم \ألَْشَراِر َوَمَع فََعلَِة \الَ تَْجِذْبنِي َمَع 1 

 .قُلُوبِِهمْ 

ُرد  َعلَْيِهْم . َحَسَب ُصْنِع أَْيِديِهْم أَْعِطِهمْ . َسَب َشرِّ أَْعَمالِِهمْ أَْعِطِهْم َحَسَب فِْعلِِهْم َوحَ 4 

 . ُمَعاَملَتَهُمْ 
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بِّ َوالَ إِلَى أَْعَماِل يََدْيِه يَْهِدُمهُْم َوالَ يَْبنِيِهمْ \ألَن هُْم لَْم يَْنتَبِهُوا إِلَى أَْفَعاِل 5  .لر 

بُّ ألَن هُ َسِمَع صَ \ُمبَاَرٌك 6  ِعيلر   .ْوَت تََضرُّ

ي َوتُْرِسي1  بُّ ِعزِّ  . َويَْبتَِهُج قَْلبِي َوبِأُْغنِيَتِي أَْحَمُدهُ . ت َكَل قَْلبِي فَاْنتََصْرتُ \َعلَْيِه . الر 

بُّ ِعزٌّ لَهُْم َوِحْصُن َخالَِص َمِسيِحِه هُوَ 2  . الر 

 .ألَبَدِ \م إِلَى ْحِمْلهُ \ْرَعهُم وَ \َخلِّْص َشْعبََك َوبَاِرْك ِميَراثََك وَ 2

ور   ونَ \لتَّاِسع  وَ \اَْلَمْزم   ْلِعْشر 

 

بِّ يَا أَْبنَاَء 1  ُموا لِلر  بِّ َمْجداً َوِعّزاً \قَدِّ ُموا لِلر   .هللِ قَدِّ

بِّ َمْجَد 8  ُموا لِلر  بِّ فِي ِزينٍَة ُمقَد َسةٍ \. ْسِمهِ \قَدِّ  .ْسُجُدوا لِلر 

بِّ َعلَى \َصْوُت 3  بُّ فَْوَق \. ْلَمْجِد أَْرَعدَ \إِلَهُ . ْلِميَاهِ \لر   .ْلَكثِيَرةِ \ْلِميَاِه \لر 

ةِ \َصْوُت 4  بِّ بِاْلقُو  بِّ بِاْلَجالَلِ \َصْوُت . لر   .لر 

ُر \َصْوُت 5  بِّ ُمَكسِّ ُر \لر  بُّ أَْرَز لُْبنَاَن \ألَْرِز َويَُكسِّ  لر 

 . ْلَوْحِشيِّ \ْلبَقَِر \وَن ِمْثَل فَِريِر لُْبنَاَن َوِسْريُ . َويُْمِرُحهَا ِمْثَل ِعْجلٍ 1

بِّ يَْقَدُح لُهَُب نَارٍ \َصْوُت 1  . لر 

بِّ يَُزْلِزُل \َصْوُت 2 ي ةَ \لر  بُّ بَِري ةَ قَاِدشَ \يَُزْلِزُل . ْلبَرِّ  .لر 

بِّ يَُولُِّد \َصْوُت 2   [. َمْجدٌ : ]ائِلٌ ْلُكلُّ قَ \ْلُوُعوَر َوفِي هَْيَكلِِه \إِلي َل َويَْكِشُف \لر 

بُّ بِالطُّوفَاِن َجلََس َويَْجلُِس 20 بُّ َملِكاً إِلَى \الر   . ألَبَدِ \لر 

بُّ يُْعِطي ِعّزاً لَِشْعبِهِ 22 بُّ يُبَاِرُك َشْعبَهُ بِالس الَمِ \. الر   .لر 

ور    لثَّالَث ونَ \اَْلَمْزم 

 

 .تُْشِمْت بِي أَْعَدائِيأَُعظُِّمَك يَا َربُّ ألَن َك نََشْلتَنِي َولَْم 1 

 .ْستََغْثُت بَِك فََشفَْيتَنِي\يَا َربُّ إِلَِهي 8 

 .ْلُجبِّ \ْلهَابِِطيَن فِي \أَْحيَْيتَنِي ِمْن بَْيِن . ْلهَاِويَِة نَْفِسي\يَا َربُّ أَْصَعْدَت ِمَن 1 

بِّ يَا أَْتقِيَاَءهُ وَ 4   . ْحَمُدوا ِذْكَر قُْدِسهِ \َرنُِّموا لِلر 

بَاِح \ْلبَُكاُء َوفِي \ْلَمَساِء يَبِيُت \ِعْنَد . َحيَاةٌ فِي ِرَضاهُ . لِلَْحظٍَة َغَضبَهُ  ألَن  5 لص 

 .تََرنُّمٌ 

 [.ألَبَدِ \الَ أَتََزْعَزُع إِلَى : ]َوأَنَا قُْلُت فِي طَُمأْنِينَتِي6 

 .ُمْرتَاعاً  َحَجْبَت َوْجهََك فَِصْرتُ . يَا َربُّ بِِرَضاَك ثَب ت  لَِجبَلِي ِعّزاً 1 

عُ \إِلَْيَك يَا َربُّ أَْصُرُخ َوإِلَى 2  يِِّد أَتََضر   .لس 

لتَُّراُب؟ هَْل يُْخبُِر \ْلُحْفَرِة؟ هَْل يَْحَمُدَك \ْلفَائَِدةُ ِمْن َدِمي إَِذا نََزْلُت إِلَى \َما 2 

 بَِحقَِّك؟
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 .ييَا َربُّ ُكْن ُمِعيناً لِ . ْرَحْمنِي\اْستَِمْع يَا َربُّ وَ 20 

ْلَت نَْوِحي إِلَى َرْقٍص لِي22   َحلَْلَت ِمْسِحي َوَمْنطَْقتَنِي فََرحاً . َحو 

 . ألَبَِد أَْحَمُدكَ \يَا َربُّ إِلَِهي إِلَى . لَِكْي تَتََرن َم لََك ُروِحي َوالَ تَْسُكتَ 28

 الثالثاء مساء

ور    تُّونَ \ْلَخاِمس  وَ \اَْلَمْزم   لسِّ

 

 .لن ْذرُ \هللُ فِي ِصْهيَْوَن َولََك يُوفَى \ْسبِيُح يَا لت  \لََك يَْنبَِغي 1 

الَِة إِلَْيَك يَأْتِي ُكلُّ بََشرٍ \يَا َساِمَع 8   . لص 

 .َمَعاِصينَا أَْنَت تَُكفُِّر َعْنهَا. آثَاٌم قَْد قَِويَْت َعلَي  1

بُهُ لِيَْسُكَن فِي ِديَاِركَ 4  نَْشبََعن  ِمْن َخْيِر بَْيتَِك قُْدِس لَ . طُوبَى لِل ِذي تَْختَاُرهُ َوتُقَرِّ

 . هَْيَكلِكَ 

ألَْرِض \ْلَعْدِل تَْستَِجيبُنَا يَا إِلَهَ َخالَِصنَا يَا ُمت َكَل َجِميِع أَقَاِصي \بَِمَخاِوَف فِي 5

 .ْلبَِعيَدةِ \ْلبَْحِر \وَ 

تِِه \اْلُمْثبُِت 1  ًِ بِقُو   ْلُمتَنَطُِّق بِاْلقُْدَرةِ \ْلِجبَاَل

ُئ َعِجيَج الْ 1   .ألَُممِ \ْلبَِحاِر َعِجيَج أَْمَواِجهَا َوَضِجيَج \ُمهَدِّ

بَاِح وَ \تَْجَعُل َمطَالَِع . ألَقَاِصي ِمْن آيَاتِكَ \َوتََخاُف ُسك اُن 2   .ْلَمَساِء تَْبتَِهجُ \لص 

تُهَيُِّئ . نَةٌ َماءً هللِ َمآل\َسَواقِي . تُْغنِيهَا ِجّداً . ألَْرَض َوَجَعْلتَهَا تَفِيضُ \تََعه ْدَت 2 

هَا  . طََعاَمهُْم ألَن َك هََكَذا تُِعدُّ

 .تُبَاِرُك َغل تَهَا. بِاْلُغيُوِث تَُحلِّلُهَا. َمهِّْد أََخاِديَدهَا. أَْرِو أَْتالََمهَا20

نَةَ بُِجوِدَك َوآثَاُرَك تَْقطُُر َدَسماً \َكل ْلَت 22   .لس 

ي ِة \تَْقطُُر َمَراِعي 28   . ََكاُم بِاْلبَْهَجةِ \َوتَتَنَط ُق ْلبَرِّ

 . تَْهتُِف َوأَْيضاً تَُغنِّي. ألَْوِديَةُ تَتََعط ُف بُّراً \ْلُمُروُج َغنَماً وَ \اْكتََسِت 21

ور   تُّونَ \لسَّاِدس  وَ \اَْلَمْزم   لسِّ

 

ِ يَا ُكل  1   . ألَْرضِ \اِْهتِفِي هلِل 

داً ْجَعلُوا تَ \. ْسِمهِ \َرنُِّموا بَِمْجِد 8  .ْسبِيَحهُ ُمَمج 

 1 ِ تَِك تَتََمل ُق لََك أَْعَداُؤكَ . َما أَْهيََب أَْعَمالَكَ : ]قُولُوا هلِل   . ِمْن ِعظَِم قُو 

 [. .تَُرنُِّم اِلْسِمكَ . ألَْرِض تَْسُجُد لََك َوتَُرنُِّم لَكَ \ُكلُّ 4

 .َو بَنِي آَدمَ ْلُمْرِهَب نَحْ \فِْعلَهُ . هللِ \ْنظُُروا أَْعَماَل \هَلُم  5 

َل 1  ْجلِ \ْلبَْحَر إِلَى يَبٍَس َوفِي \َحو   .هُنَاَك فَِرْحنَا بِهِ . لن ْهِر َعبَُروا بِالرِّ
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تِِه إِلَى 1  ُدوَن الَ يَْرفَُعن  أَْنفَُسهُمْ \. ألَُممَ \َعْينَاهُ تَُراقِبَاِن . لد ْهرِ \ُمتََسلِّطٌ بِقُو  . ْلُمتََمرِّ

. 

ُعوا َصْوَت تَْسبِيِحهِ \نَا يَا أَيُّهَا بَاِرُكوا إِلَهَ 8  ُعوُب َوَسمِّ  .لشُّ

لَلِ \ْلَحيَاِة َولَْم يَُسلِّْم أَْرُجلَنَا إِلَى \اْلَجاِعَل أَْنفَُسنَا فِي 2   .لز 

ْبتَنَا يَا 20  ةِ \َمَحْصتَنَا َكَمْحِص . هللُ \ألَن َك َجر   . ْلفِض 

 .َت َضْغطاً َعلَى ُمتُونِنَاَجَعلْ . لش بََكةِ \أَْدَخْلتَنَا إِلَى 22

ْلَماِء ثُم  أَْخَرْجتَنَا إِلَى \لن اِر وَ \َدَخْلنَا فِي . َرك ْبَت أُنَاساً َعلَى ُرُؤوِسنَا28 

 .ْلِخْصبِ \

 أَْدُخُل إِلَى بَْيتَِك بُِمْحَرقَاٍت أُوفِيَك نُُذوِري13 

 .ِمي فِي ِضيقِيال تِي نَطَقَْت بِهَا َشفَتَاَي َوتََكل َم بِهَا فَ 24 

ُم بَقَراً َمَع تُيُوسٍ . أُْصِعُد لََك ُمْحَرقَاٍت َسِمينَةً َمَع بَُخوِر ِكبَاشٍ 25   .  أُقَدِّ

 .هللَ بَِما َصنََع لِنَْفِسي\ْلَخائِفِيَن \ْسَمُعوا فَأُْخبَِرُكْم يَا ُكل  \هَلُم  16

 .َصَرْخُت إِلَْيِه بِفَِمي َوتَْبِجيٌل َعلَى لَِسانِي21 

بُّ \إِْن َراَعْيُت إِْثماً فِي قَْلبِي الَ يَْستَِمُع لَِي 22   .لر 

 .أَْصَغى إِلَى َصْوِت َصالَتِي. هللُ \لَِكْن قَْد َسِمَع 22 

 .ل ِذي لَْم يُْبِعْد َصالَتِي َوالَ َرْحَمتَهُ َعنِّي\هللُ \ُمبَاَرٌك 80 

ور   تُّونَ \لسَّابِع  وَ \اَْلَمْزم   لسِّ

 

 .َعلَْينَالِيُنِْر بَِوْجِهِه . هللُ َعلَْينَا َوْليُبَاِرْكنَا\ِن لِيَتََحن  1 

 . ألَُمِم َخالَُصكَ \ألَْرِض طَِريقَُك َوفِي ُكلِّ \لَِكْي يُْعَرَف فِي 8 

ُعوُب يَا \يَْحَمُدَك 1 ُعوُب ُكلُّهُمْ \يَْحَمُدَك . هللُ \لشُّ  . لشُّ

ُعوَب بِااِلْستِقَاَمِة َوأَُمَم \يُن ألَُمُم ألَن َك تَدِ \تَْفَرُح َوتَْبتَِهُج 4  . . ألَْرِض تَْهِديِهمْ \لشُّ

ُعوُب يَا \يَْحَمُدَك 5 ُعوُب ُكلُّهُمُ \يَْحَمُدَك . هللُ \لشُّ  .لشُّ

 .هللُ إِلَهُنَا\يُبَاِرُكنَا . األَْرُض أَْعطَْت َغل تَهَا1 

 . ألَْرضِ \هللُ َوتَْخَشاهُ ُكلُّ أَقَاِصي \يُبَاِرُكنَا 1 

 

 األربعاء مساء  

ور     لتِّْسع ونَ \لتَّاِسع  وَ \اَْلَمْزم 

 

بُّ قَْد َملَكَ 1  ُعوبُ \تَْرتَِعُد . اَلر   . ألَْرضُ \تَتََزْلَزُل . ْلَكُروبِيمِ \هَُو َجالٌِس َعلَى . لشُّ
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بُّ َعِظيٌم فِي ِصْهيَْوَن َوَعاٍل هَُو َعلَى ُكلِّ 8 ُعوبِ \الر   .لشُّ

وٌس هُوَ . ْلَمهُوبَ \ْلَعِظيَم وَ \ْسَمَك \يَْحَمُدوَن 1   . قُدُّ

أَْنَت أَْجَرْيَت َحقّاً َوَعْدالً فِي . اِلْستِقَاَمةَ \أَْنَت ثَب ت  . ْلَحق  \ْلَملِِك أَْن يُِحب  \َوِعزُّ 4

 . يَْعقُوبَ 

ب  إِلَهَنَا وَ \َعلُّوا 5 وٌس هُوَ . ْسُجُدوا ِعْنَد َمْوِطِئ قََدَمْيهِ \لر    .قُدُّ

َدُعوا . ل ِذيَن يَْدُعوَن بِاْسِمهِ \َسى َوهَاُروُن بَْيَن َكهَنَتِِه َوَصُموئِيُل بَْيَن ُمو1 

ب  َوهَُو \  . ْستََجاَب لَهُمْ \لر 

 . ل تِي أَْعَطاهُمْ \ْلفَِريَضةَ \َحفِظُوا َشهَاَداتِِه وَ . لس َحاِب َكل َمهُمْ \بَِعُموِد 1

بُّ إِلَهُنَا أَْنتَ \أَيُّهَا 2 إِلَهاً َغفُوراً ُكْنَت لَهُْم َوُمْنتَقِماً َعلَى . ْستََجْبَت لَهُمْ \ لر 

 . أَْفَعالِِهمْ 

ب  إِلَهَنَا وَ \َعلُّوا 2 ب  إِلَهَنَا قُدُّوسٌ \ْسُجُدوا فِي َجبَِل قُْدِسِه ألَن  \لر   .لر 

ور    ْلِمئَة  \اَْلَمْزم 

 

بِّ يَا ُكل  1   .ألَْرضِ \اِْهتِفِي لِلر 

ب  بِفََرحٍ \بُُدوا اعْ 8   .ْدُخلُوا إِلَى َحْضَرتِِه بِتََرنُّمٍ \. لر 

ب  هَُو \اْعلَُموا أَن  1   .هَُو َصنََعنَا َولَهُ نَْحُن َشْعبُهُ َوَغنَُم َمْرَعاهُ . هللُ \لر 

 ْسَمهُ \ْحَمُدوهُ بَاِرُكوا \. اْدُخلُوا أَْبَوابَهُ بَِحْمٍد ِديَاَرهُ بِالت ْسبِيحِ 4 

ب  َصالِحٌ \ن  ألَ 5  . ألَبَِد َرْحَمتُهُ َوإِلَى َدْوٍر فََدْوٍر أََمانَتُهُ \إِلَى . لر 

ور    ْلَواِحد  \ْلِمئَة  وَ \اَْلَمْزم 

 

 .لََك يَا َربُّ أَُرنِّمُ . َرْحَمةً َوُحْكماً أَُغنِّي1 

؟ أَْسلُُك فِي َكمَ . أَتََعق ُل فِي طَِريٍق َكاِملٍ 8   . اِل قَْلبِي فِي َوَسِط بَْيتِيَمتَى تَأْتِي إِلَي 

اَم َعْينَي  أَْمراً َرِديئاً 1 يََغاِن أَْبَغْضتُ \َعَمَل . الَ أََضُع قُد   .الَ يَْلَصُق بِي. لز 

ٌج يَْبُعُد َعنِّي4  يُر الَ أَْعِرفُهُ \. قَْلٌب ُمَعو  رِّ  .لشِّ

ْلقَْلِب الَ \ْلَعْيِن َوُمْنتَفُِخ \ْكبُِر ُمْستَ . ال ِذي يَْغتَاُب َصاِحبَهُ ِسّراً هََذا أَْقطَُعهُ 5 

 . أَْحتَِملُهُ 

الُِك َطِريقاً َكاِمالً هَُو \. ألَْرِض لَِكْي أُْجلَِسهُْم َمِعي\َعْينَاَي َعلَى أَُمنَاِء 1 لس 

 .يَْخِدُمنِي

 .َماَم َعْينَي  ْلُمتََكلُِّم بِاْلَكِذِب الَ يَْثبُُت أَ \. الَ يَْسُكُن َوَسطَ بَْيتِي َعاِمُل ِغشٍّ 1 

بِّ ُكل  فَاِعلِي \ألَْرِض ألَْقطََع ِمْن َمِدينَِة \بَاِكراً أُبِيُد َجِميَع أَْشَراِر 2   .إِلْثمِ \لر 
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 الخميس مساء  

ور     لثََّمان ونَ \لسَّابِع  وَ \اَْلَمْزم 

 

 .ْلُمقَد َسةِ \ْلِجبَاِل \أََساُسهُ فِي 1 

بُّ أََحب  أَْبَواَب ِصهْ 8   . يَْوَن أَْكثََر ِمْن َجِميِع َمَساِكِن يَْعقُوبَ الر 

 . هللِ \قَْد قِيَل بِِك أَْمَجاٌد يَا َمِدينَةَ 1

 .هََذا ُولَِد هُنَاكَ . هَُوَذا فَلَْسِطيُن َوُصوُر َمَع ُكوشَ . أَْذُكُر َرهََب َوبَابَِل َعاِرفَتَي  4 

 [.ْلَعلِيُّ يُثَبِّتُهَا\إِلْنَساُن ُولَِد فِيهَا َوِهَي \ إِلْنَساُن َوهََذا\هََذا : ]َولِِصْهيَْوَن يُقَالُ 5 

بُّ يَُعدُّ فِي ِكتَابَِة 1  ُعوِب أَن  هََذا ُولَِد هُنَاكَ \الر   . .لشُّ

ك اِن فِيكِ \َوُمَغنُّوَن َكَعاِزفِيَن ُكلُّ 1   . لسُّ

ور    لثََّمان ونَ \لثَّاِمن  وَ \اَْلَمْزم 

 

 لل ْيِل َصَرْخُت أََماَمكَ \ي بِالن هَاِر وَ يَا َربُّ إِلَهَ َخالَصِ 1 

 أَِمْل أُْذنََك إِلَى ُصَراِخي. فَْلتَأِْت قُد اَمَك َصالَتِي8 

 . ْلهَاِويَِة َدنَتْ \ْلَمَصائِِب نَْفِسي َوَحيَاتِي إِلَى \ألَن هُ قَْد َشبَِعْت ِمَن 1 

ةَ لَهُ  ِصْرتُ . ْلُجبِّ \ْلُمْنَحِدِريَن إِلَى \ُحِسْبُت ِمْثَل 4  .َكَرُجٍل الَ قُو 

ل ِذيَن الَ تَْذُكُرهُْم \ْلقَْبِر \ْلُمْضَطِجِعيَن فِي \ْلقَْتلَى \ألَْمَواِت فَِراِشي ِمْثُل \بَْيَن 5 

 .ْنقَطَُعوا\بَْعُد َوهُْم ِمْن يَِدَك 

 .ألَْسفَِل فِي ظُلَُماٍت فِي أَْعَماقٍ \ْلُجبِّ \َوَضْعتَنِي فِي 1 

 . .قَر  َغَضبَُك َوبُِكلِّ تَي اَراتَِك َذل ْلتَنِيْستَ \َعلَي  1 

 .أُْغلَِق َعلَي  فََما أَْخُرجُ . َجَعْلتَنِي ِرْجساً لَهُمْ . أَْبَعْدَت َعنِّي َمَعاِرفِي2 

لِّ \َعْينِي َذابَْت ِمَن 2   .بََسْطُت إِلَْيَك يََدي  . َدَعْوتَُك يَا َربُّ ُكل  يَْومٍ . لذُّ

ُدكَ \َك لأِلَْمَواِت تَْصنَُع َعَجائَِب أَِم أَفَلََعل  10   .؟ألَِخيلَةُ تَقُوُم تَُمجِّ

 ْلهاَلَِك؟\ْلقَْبِر بَِرْحَمتَِك أَْو بَِحقَِّك فِي \هَْل يَُحد ُث فِي 22 

َك فِي أَْرِض \هَْل تُْعَرُف فِي 28   لنِّْسيَاِن؟ \لظُّْلَمِة َعَجائِبَُك َوبِرُّ

ا أَنَا فَإِلَْيكَ 13  .ْلَغَداِة َصالَتِي تَتَقَد ُمكَ \يَا َربُّ َصَرْخُت َوفِي  أَم 

 لَِماَذا يَا َربُّ تَْرفُُض نَْفِسي؟ لَِماَذا تَْحُجُب َوْجهََك َعنِّي؟24 

ْسِكيٌن َوُمَسلُِّم 25  ًِ وِح ُمْنُذ ِصبَايَ \أَنَا َم  .تََحي ْرتُ . ْحتََمْلُت أَْهَوالَكَ \. لرُّ

 . أَْهَوالَُك أَْهلََكْتنِي. كَ َعلَي  َعبََر َسَخطُ 21 

 .ْكتَنَفَْتنِي َمعاً \. ْليَْوَم ُكل هُ \أََحاطَْت بِي َكاْلِميَاِه 21

 .لظُّْلَمةِ \َمَعاِرفِي فِي . أَْبَعْدَت َعنِّي ُمِحبّاً َوَصاِحباً 22 
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 الجمعة مساء  

ور     ألَْربَع ونَ \لسَّابِع  وَ \ْلِمئَة  وَ \اَْلَمْزم 

 

ب  ألَن  \َسبُِّحوا 1   .لت ْسبِيُح الَئِقٌ \. ألَن هُ ُملِذٌّ . لت َرنَُّم إِللَِهنَا َصالِحٌ \لر 

بُّ يَْبنِي أُوُرَشلِيمَ 8   .يَْجَمُع َمْنفِيِّي إِْسَرائِيلَ . الر 

 . ْلقُلُوِب َويَْجبُُر َكْسَرهُمْ \ْلُمْنَكِسِري \يَْشفِي 1 

 .هَا بِأَْسَماءٍ يَْدُعو ُكل  . ْلَكَواِكبِ \يُْحِصي َعَدَد 4

ةِ \َعِظيٌم هَُو َربُّنَا َوَعِظيُم 5   .لِفَْهِمِه الَ إِْحَصاءَ . ْلقُو 

بُّ يَْرفَُع 1   .ألَْرضِ \ألَْشَراَر إِلَى \ْلُوَدَعاَء َويََضُع \الر 

ب  بَِحْمدٍ \أَِجيبُوا 7   .َرنُِّموا إِللَِهنَا بُِعودٍ . لر 

 ْلِجبَاَل ُعْشباً \ْلُمْنبِِت \ْلُمهَيِِّئ لأِلَْرِض َمطَراً \ لس َماَواِت َسَحاباً \اْلَكاِسي 2 

 .ل تِي تَْصُرخُ \ْلِغْربَاِن \اْلُمْعِطي لِْلبَهَائِِم طََعاَمهَا لِفَِراِخ 2 

ِة 20  ُجلِ \الَ يَْرَضى بَِساقَِي . ْلَخْيلِ \الَ يَُسرُّ بِقُو   .لر 

اجِ \يَْرَضى 22  بُّ بِأَْتقِيَائِِه بِالر   .يَن َرْحَمتَهُ لر 

ب  \َسبِِّحي يَا أُوُرَشلِيُم 12   .َسبِِّحي إِلَهَِك يَا ِصْهيَْونُ . لر 

َد َعَواِرَض أَْبَوابِكِ 21   . بَاَرَك أَْبنَاَءِك َداِخلَكِ . ألَن هُ قَْد َشد 

 .ْلِحْنطَةِ \ال ِذي يَْجَعُل تُُخوَمِك َسالَماً َويُْشبُِعِك ِمْن َشْحِم 24

 . َسِريعاً ِجّداً يُْجِري قَْولَهُ . ألَْرضِ \َكلَِمتَهُ فِي  يُْرِسلُ 25 

ي \ال ِذي يُْعِطي 21 وِف َويَُذرِّ َمادِ \لث ْلَج َكالصُّ قِيَع َكالر   . لص 

اَم بَْرِدِه َمْن يَقُِف؟. يُْلقِي َجْمَدهُ َكفُتَاتٍ 21  قُد 

 .ْلِميَاهُ \تَِسيُل يَهُبُّ بِِريِحِه فَ . يُْرِسُل َكلَِمتَهُ فَيُِذيبُهَا22 

 .يُْخبُِر يَْعقُوَب بَِكلَِمتِِه َوإِْسَرائِيَل بِفََرائِِضِه َوأَْحَكاِمهِ 22 

 . هَلِّلُويَا. ألَُمِم َوأَْحَكاُمهُ لَْم يَْعِرفُوهَا\لَْم يَْصنَْع هََكَذا بِإِْحَدى 80 

ور    ألَْربَع ونَ \لثَّاِمن  وَ \ْلِمئَة  وَ \اَْلَمْزم 

 

ب  ِمَن \َسبُِّحوا . اهَلِّلُويَ 1  َماَواتِ \لر   .ألََعالِي\َسبُِّحوهُ فِي . لس 

 . َسبُِّحوهُ يَا ُكل  ُجنُوِدهِ . َسبُِّحوهُ يَا َجِميَع َمالَئَِكتِهِ 8 

 . لنُّورِ \َسبِِّحيِه يَا َجِميَع َكَواِكِب . ْلقََمرُ \لش ْمُس وَ \َسبِِّحيِه يَا أَي تُهَا 1

 .لس َماَواتِ \ل تِي فَْوَق \ْلِميَاهُ \لس َماَواِت َويَا أَي تُهَا \اَء َسبِِّحيِه يَا َسمَ 4

بِّ ألَن هُ أََمَر فَُخلِقَتْ \ْسَم \لِتَُسبِِّح 5   لر 
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اهُ \لد ْهِر وَ \َوثَب تَهَا إِلَى 1   .ألَبَِد َوَضَع لَهَا َحّداً فَلَْن تَتََعد 

ب  ِمَن \َسبِِّحي 7   . للَُّججِ \لت نَانِيُن َوُكل  \ي تُهَا ألَْرِض يَا أَ \لر 

بَاُب \لث ْلُج وَ \ْلبََرُد \الن اُر وَ 2 يُح \لض  انَِعةُ َكلَِمتَهُ \ْلَعاِصفَةُ \لرِّ  لص 

 ألَْرزِ \ْلُمْثِمُر َوُكلُّ \لش َجُر \ََكاِم \اْلِجبَاُل َوُكلُّ 2 

 ألَْجنَِحةِ \لطُّيُوُر َذَواُت \لد ب ابَاُت وَ \ْلبَهَائِِم \اْلُوُحوُش َوُكلُّ 20 

ُعوِب \ألَْرِض َوُكلُّ \ُملُوُك 22  َؤَساُء َوُكلُّ قَُضاِة \لشُّ  ألَْرضِ \لرُّ

يُوُخ َمَع \ْلَعَذاَرى أَْيضاً \األَْحَداُث وَ 28   ْلفِْتيَاِن \لشُّ

بِّ ألَن هُ قَْد تََعالَى \ْسَم \لِيَُسبُِّحوا 21 ألَْرِض \فَْوَق َمْجُدهُ . ْسُمهُ َوْحَدهُ \لر 

 .لس َماَواتِ \وَ 

ْلقَِريِب \لش ْعِب \َويَْنِصُب قَْرناً لَِشْعبِِه فَْخراً لَِجِميِع أَْتقِيَائِِه لِبَنِي إِْسَرائِيَل 24 

 . هَلِّلُويَا. إِلَْيهِ 

ور    ألَْربَع ونَ \لتَّاِسع  وَ \ْلِمئَة  وَ \اَْلَمْزم 

 

بِّ تَْرنِ . هَلِّلُويَا1   .ألَْتقِيَاءِ \يَمةً َجِديَدةً تَْسبِيَحتَهُ فِي َجَماَعِة َغنُّوا لِلر 

 . لِيَْبتَِهْج بَنُو ِصْهيَْوَن بَِملِِكِهمْ . لِيَْفَرْح إِْسَرائِيُل بَِخالِقِهِ 8 

 .بُِدفٍّ َوُعوٍد لِيَُرنُِّموا لَهُ . ْسَمهُ بَِرْقصٍ \لِيَُسبُِّحوا 1

ب  َراٍض َعْن َشْعبِهِ \ألَن  4  ُل يُجَ . لر   .ْلُوَدَعاَء بِاْلَخالَصِ \مِّ

 . لِيَُرنُِّموا َعلَى َمَضاِجِعِهمْ . ألَْتقِيَاُء بَِمْجدٍ \لِيَْبتَِهِج 5 

 . هللِ فِي أَْفَواِهِهْم َوَسْيٌف ُذو َحد ْيِن فِي يَِدِهمْ \تَْنِويهَاُت 1

ُعوبِ \ألَُمِم َوتَأِْديبَاٍت فِي \لِيَْصنَُعوا نَْقَمةً فِي 1  . لشُّ

 .ْسِر ُملُوِكِهْم بِقُيُوٍد َوُشَرفَائِِهْم بُِكبُوٍل ِمْن َحِديدٍ ألَ 2

 2 ًُ  . هَلِّلُويَا. َكَراَمةٌ هََذا لَِجِميِع أَْتقِيَائِهِ . ْلَمْكتُوبَ \ْلُحْكَم \لِيُْجُروا بِِهِم

 

 

 السبت مساء  

 

 

 كما في اإلسبوع األول 67، 66، 65المزمور 

 
+++ 
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 :رالطلبات عصر أيام الصوم الكبي
 

   .ارحمنا يا رب :لنقم حسناً معاً بحزن واجتهاد نطلب قائلين   
 

 .ارحمنا يا رب: الردة 
   

 .يك أبك المراحم واله كل تعزية نط ب من   
 .يك م  صنك والمهتم بنك ومدبر الكل نط ب من   
 .ألجل أمن واتفكق وثبك  كل العكلم وجميع الكنكئس نط ب من  
 .وألجل الذين بكألمكنة يسكنون بهك نط ب من  ألجل ب دنك وكل البالد 
وألجل اصطالح كل  ،وغال  األثمكر ،و صب السنة ،ألجل اثتدال الهواء 

 .العكلم نط ب من 
 ...الحبااار الروماااكنم األثرااام وماااكر ...ألجااال ثك ياااة أبويناااك القديساااين ماااكر

 .الجكثكليق البطرير  وث ى جميع بنم  دمتهمك نط ب من 
 
  .اإلله الرحوم الذي بمراحمه يدبر الكل نط ب من يك أيهك القدير  
 .يك من هو غنم بمراحمه و كئض بتحننه نط ب من  
 .يك من هو صكلح بطبيعته ومكنح جميع ال يرا  نط ب من  
 .يك من  م السمكء يسبح و م األرض يسجد له نط ب من  
 .يك من له طبيعة غير مكئتة والسككن  م النور البهم نط ب من  

 .نك أيهاك المسايح ربناك بنعمتا  وكثار معناك أمنا  وساالم  وتارحم ث يناك  ص
 .آمين

  
ألجااال البيعاااة المقدساااة  .ليسااامع صاااوت صاااالتنا ويقبااال طلبتناااا ويتااارحم عليناااا  

 .الكاثوليكية التي ههنا وفي كل مكان نصلي ونطلب من هللا رب الكل
   

ألسااكقفة نصاا م الجاال ابهكتنااك ا .ليحاال بهااك أمنااه وسااالمه الااى انق ااكء العااكلم 
 .ونط ب من هللا رب الكل
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ال  .س جميع ماراثيثهم باال ثياب وال لاوم كك اة أياكم حياكتهمألكم يقوموا بر 
 ...الحبار الروماكنم األثرام وماكر  ...سيمك الجل ثك ية أبوينك القديسين ماكر

 .نص م ونط ب من هللا رب الكل .الجكثكليق البطرير 
 

ثيثهمك ليرثيك وي دمك ويهيئك ل رب شاعبك  ليحفرهمك ويثبتهمك براس جميع مرا
ألجل القسوس والشمكمسة الموجاودين  ام  .ككمال  متنك سك  بكألثمكل الصكلحة

 .نص م ونط ب من هللا رب الكل .هذه ال دمة الحقيقية
 

وث ااى  .حتااى ي اادموا أمكمااه بق ااوب صااك ية وبنيااة طااكهر    
ب من هللا نص م ونط  .جميع أوالد البيعة المقدسة الككثوليكية

 .رب الكل
 

لكم يكم وا سعم قداستهم الصكلح ويقب وا من الرب رجكء وميعكدا   م دار    
ألجاال تااذككر الطوبكويااة مااريم البتااول القديسااة أم المساايح م  صاانك  .الحيااك 

  .نص م ونط ب من هللا رب الكل .ومحيينك
 

دتااه لكاام الااروح القاادس الااذي حاال بهااك هااو يقدساانك بنعمتااه ويكماال معنااك ارا  
الجاال تااذككر األنبيااكء والرساال والشااهداء  .ويطبااع بنااك حقااه كك ااة أيااكم حيكتنااك

 .نص م ونط ب من هللا رب الكل .والمعتر ين
 

لكم يحفر بص واتهم وط بكتهم حق تع يم رئكستهم وأمكنتهم الطكهر   م كال  
ألجال تاذككر آبكئناك وأ وتناك  .الكنيسة المقدسة الككثوليكياة الاى انق اكء العاكلم

 .حقيقيين الذين انتق وا و رجوا من هذا العكلم بأمكنة حقيقية وبديكنة مستقيمةال
 .نص م ونط ب من هللا رب الكل

 
ليتر  ويغفر لهم زالتهام وتقصايراتهم وياهه هم لكام يت اذذوا ماع األبارار    

ألجاال هااذه الكنيسااة وسااككنيهك وث ااى هااذا  .والصااديقين الااذين ثم ااوا ب رادتااه
نصا م ونط اب مان هللا  .وال سايمك ألجال جمكثتناك هاذه ،البي  والمهتماين باه

 .رب الكل
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ليبعد ثنك بنعمته الحرب والسبم والنهب والوبكء والغالء والجاوع وجمياع    
ألجاال الااذين  اا وا ثاان هااذه األمكنااة  .ال ااربك  الرديئااة الم ااكد  ل جسااد
 .نص م ونط ب من هللا رب الكل .الحقيقية والمتعرق ين بف كخ الشيطكن

 
كم يرد غالرة ق وبهم ليعر وا ان هللا واحد أبو الحق وأبنه يسوع المسايح ل  

وألجااال المتمر اااين باااكألمراض الصاااعبة والمجاااربين مااان األرواح  .ربناااك
 .نص م ونط ب من هللا رب الكل ،الشرير 

 
ليرسل لهم ماال  الماراحم والشافكء ليفتقادهم ويشافيهم ويعازيهم بكثار  نعمتاه 

والبكئسااااين واأليتااااكم واألراماااال والم ااااطربين ألجاااال الفقااااراء  .ومراحمااااه
نصاا م ونط ااب ماان هللا رب  .ومت ااكيقم الااروح الموجااودين  اام هااذا العااكلم

 .الكل
لكم يقيتهم بنعمته ويدبرهم برحمته ويعزيهم بتحننه وينجيهم ممان يغتصابهم 

 .ص وا واط بوا من هللا رب الكل .بكلر م
 

اط بوا الى الرب اإلله  .لمقدسكم تصيروا له مم كة يك أيهك الكهنة والشعب ا
ألن هللا أب حناون ورحاوم ورهو   .القوي من كل ق وبكم ومن كل نفوساكم

ال سيمك يجاب  .ولم يشكء أن ته   جب ته وتبكد لكن أن ترجع اليه وتحيك أمكمه
أن نص م ونشاكر ونساجد ونسابح ونكارم هللا الواحاد امب المساجود لاه سايد 

هاو يكمال معناك  .ء  صكلحك  و الصك  ألنفسانكالذي بمسيحه جعل لنك رجك .الكل
 .آمين .نعمته ومراحمه الى األبد

 
  .بالطلبة والتضرل مالك السالم والمراحم نطلب

 .من  يك رب
 .ليال  ونهكرا  جميع أيكم حيكتنك أمنك  لكنيستنك وحيك  بال  طكيك نط ب 
 .اتفكق المحبة الذي هو ربكط الكمكل بشركة الروح القدس نط ب 

 .فران ال طكيك ومك يع د حيكتنك وير م الوهيت  نط بغ
 .مراحم الرب وتحننه دائمك   م كل وق  نط ب

 .الخ مريك آالهن .نوشكثكن وذحذاذيه الوا ولورا ولروحك دقوذشك نغعل
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 شكر وتقدير

 

يقدم راثم الجكلية الشكر والتقدير لكل من أسهم ويسكهم  م نشر وسكئل اإلثالم 
 .كتيبك  الصال ، وليبكر  الرب كل مسكهمة لدثم العمل الكنسم المسيحية  صوصك  
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 .راعي ج. ت. مرافقة اَخر لجان فانييه .8

 (صديقي الوفي)الصالة اليومية  .1

 .جاعي ر: ت. الشجاعة للصالة للمترابوليت إنطون بلوم .4

 (كراسة باللغة اإلنكليزية)الرسالة الكلدانية في المملكة المتحدة  .5

 (أعداد 22صدر )نشرة شهرية باللغة اإلنكليزية : ميسوبوتيميا .1

  (لغة إنكليزية وآخر بلغة عربية)صالة الصباح حسب الطقس الكلداني  .1

 (عدد 804صدر )نشرة قداس األحد اإلسبوعية  .2

 صلوات صوم الباعوثة  .2

 هيةالرحمة اإلل .20

   تأمالت في اسرار الوردية للقديس بادري بيو .22
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EVENING PRAYERS ACCORDING TO THE 
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 صورة صفحة من كتاب صالة كنيسة المشرق خاصة بمنهاج صالة المساء
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