( )1نسجد السم الثالوث
الواحد في الالهوت

الرب اإلله العظيم
المثلث في االقانيم

( )2السالم لك يامريم
السالم لك يامريم

ياوالدة اإلله
الحمامة الحسنة

( )3السالم للسمائيين
ماليكة وقديسين

في بادئ النهار
وصفوف األبرار

( )4السالم لميخائيل
السالم لغبلاير

رئيس الرؤساء
مبشر العذراء

( )5السالم للشاروبيم
و األربعة والعشرين

السالم للسيرافيم
سا بالتعظيم
قسي ً

( )6السالم ليوحنا
شهد لك المسيح

الصابغ والشهيد
كأعظم المواليد

( )7السالم لإلثنى عشر
السالم لمن كرزوا

رسوال مختارين
باسم الرب األمين

( )8السالم لمارمرقس
السالم لإلنجيلي

مبدد األوثان
مبشرنا باإليمان

( )9السالم إلستفانوس
رئيس الشمامسة

أول الشهداء
وناظر السماء

( )10السالم لمار جرجس
السالم لمن إعترف

الجندي األمين
بالرب أمام سالطين

( )11السالم لكل صفوف
الذين سفكوا دمهم

الشهداء األبرار
واحتملوا السيف والنار

( )12السالم لألنبا أنطونيوس أب كل الرهبان
من ليس له مكان
السالم لألنبا بوال

( )13السالم للثالث مقارات
السالم لألنبا بيشوي

كواكب البرية
صاحب أحلى عطية

( )14السالم ألثناسيوس
السالم لمن إقتدر

البطرك والرسول
في العمل والقول

( )15السالم لألنبا رويس
السالم لمن عاش

حبيب المسيح
بعيدا عن كل مديح

( )16نرسل لكم السالم
صلوا جميعا عنا

كل صباح جديد
حتى نرث المواعيد

صالة أبانا الذي في السموات
)الصالة الربانية (
أبانا الذي في السماوات .ليتقدس اسمك .ليأت ملكوتك
لتكن مشيئتك .كما في السماء كذلك على األرض
خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم
وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
وال تدخلنا في تجربة .لكن نجنا من الشرير
بالمسيح يسوع ربنا ألن لك الملك والقوة والمجد إلى األبد.
آمين

صالة الشكر
فلنشكر صانع الخيرات الرحوم هللا ,أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح
ألنه سترنا وأعاننا ,وحفظنا ,وقبلنا إليه ,وأشفق علينا ,وعضدنا ,وأتى بنا
إلى هذه الساعة .هو أيضًا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام
حياتنا بكل سالم ,الضابط الكل الرب إلهنا
أيها السيد الرب اإلله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح،
نشكرك على كل حال ,ومن أجل كل حال ,وفى كل حال ,ألنك سترتنا 0
وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك ,وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه
الساعة.
من أجل هذا نسأل ونطلب من صالحك يا محب البشر ,امنحنا أن نكمل هذا
اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سالم مع خوفك .كل حسد وكل تجربة
وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس األشرار ,وقيام األعداء الخفيين
والظاهرين ,انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا
أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها ,ألنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن
ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو وال تدخلنا في تجربة ,لكن نجنا من
الشرير .بالنعمة والرأفات ومحبة البشر ،اللواتي البنك الوحيد ربنا وإلهنا
ومخلصنا يسوع المسيح .هذا الذي من قبله المجد واإلكرام والعزة
والسجود تليق بك معه ومع الروح القدس المحيى المساوي لك اآلن وكل
أوان وإلى دهر الدهور
آمين

المزمور الحادي والخمسون (المزمور الخمسين)
ارحمني يا هللا حسب رحمتك .حسب كثرة رأفتك امح معاصي
اغسلني كثيرا من إثمي ،ومن خطيتي طهرني
ألني عارف بمعاصي ،وخطيتي أمامي دائما
إليك وحدك أخطأت ،والشر قدام عينيك صنعت ،لكي تتبرر في أقوالك،
وتزكو في قضائك
هأنذا باإلثم صورت ،وبالخطية حبلت بي أمي
ها قد سررت بالحق في الباطن ،ففي السريرة تعرفني حكمة
طهرني بالزوفا فأطهر  .اغسلني فأبيض أكثر من الثلج
أسمعني سرورا وفرحا  ،فتبتهج عظام سحقتها
استر وجهك عن خطاياي  ،وامح كل آثامي
قلبا نقيا اخلق في يا هللا ،وروحا مستقيما جدد في داخلي
ال تطرحني من قدام وجهك ،وروحك القدوس ال تنزعه مني
رد لي بهجة خالصك ،وبروح منتدبة اعضدني
فأعلم األثمة طرقك ،والخطاة إليك يرجعون
نجني من الدماء يا هللا ،إله خالصي ،فيسبح لساني برك
يارب افتح شفتي ،فيخبر فمي بتسبيحك
ألنك ال تسر بذبيحة وإال فكنت أقدمها .بمحرقة ال ترضى

ذبائح هللا هي روح منكسرة .القلب المنكسر والمنسحق يا هللا ال تحتقره
أحسن برضاك إلى صهيون .ابن أسوار أورشليم
حينئذ تسر بذبائح البر ،محرقة وتقدمة تامة .حينئذ يصعدون على مذبحك
عجوال

صالة ارحمنا يا هللا ثم ارحمنا
ارحمنا يا هللا ثم ارحمنا .يا من في كل وقت وكل ساعة ،في السماء وعلى
األرض ،مسجو ٌد له وممجد .المسيح إلهنا الصالح ،الطويل الروح ،الكثير
الرحمة ،الجزيل التحنن ،الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم
أنا .الذي ال يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا .الداعي الكل إلى
.الخالص ألجل الموعد بالخيرات المنتظرة
يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طلباتنا .سهل حياتنا ،وأرشدنا
إلى العمل بوصاياك .قدس أرواحنا .طهر أجسامنا .قوم أفكارنا .نق نياتنا.
اشف أمراضنا واغفر خطايانا .ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب.
أحطنا بمالئكتك القديسين ،لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين،
لنصل إلى اتحاد اإليمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود،
.فإنك مبارك إلى األبد .أمين

