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 عون العيال

 في الصالة واالبتهال 

 
 يتضمن صلوات قصيرة صباحاً ومساًء ألربعة أسابيع

 إضافة إلى صلوات في مناسبات مختلفة وأوقات خاصة

 

 تأليف القس بورديليون

Bordillon’s Help To Family Worship 

 

 7881ُطبَِع في مطبعة األميركان في بيروت سنة 
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 يع الحقوق محفوظةجم

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف وال يجوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طريقة طباعية 

أو الكترونية بهدف بيعها أو المتاجرة بها أو وضعها على شبكة اإلنترنت إال بإذن من الخدمة العربية 

م الشخصي، كما يمكنك أن تنسخها ألجل للكرازة باإلنجيل. يمكنك أن تحتفظ بالكتب والمقاالت لإلستخدا

 توزيعها مجاناً لتعم الفائدة.

 



 

1 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 المحتويات

 

 مقدمة بقلم القس بسام مدني

 مقدمة الكتاب

 بعد صالة الصباح والمساء

 صور البركة

 األسبوع األول

 صباح األحد

 مساء األحد

 صباح االثنين

 مساء االثنين

 صباح الثالثاء

 مساء الثالثاء

 األربعاءصباح 

 مساء األربعاء

 صباح الخميس

 مساء الخميس

 صباح الجمعة

 مساء الجمعة

 صباح السبت

 مساء السبت

 األسبوع الثاني
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 صلوات ألوقات خاصة

 المساء األخير من السنة

 من السنة الجديدة الصباح األول

 صالة عند االفتراق

 صالة عند قدوم أحد من أهل البيت من السفر

 صالة عند المرض

 صالة عند القيام من المرض

 صالة عند الموت

 صالة عند الوالدة

 صالة عند الزيجة

 ملحق: القانون النيقوي 
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 مقدمة بقلم القس بسام مدني

 عون العيال في الصالة واالبتهال

اء المرَسلون اإلنجيليون إلى لبنان في أواسط القرن التاسع عشر. ومن أوائل ج 

أعمالهم كان مشروع إصدار الكتاب المقدس باللغة العربية. أناطوا هذا العمل الهام إلى 

، وقد عمل 7888القس الدكتور عالي سميث الذي ابتدأ بترجمة الكتاب المقدس في عام 

. خلفه في هذا العمل القس الدكتور فان دايك بمعونة 7881بجد ونشاط حتى وفاته عام 

مة الشيخ ناصيف اليازجي. تمت هذه الترجمة  مة اللبناني بطرس البستاني وزميله العالا العالا

وُطبعَت من قبل جمعية الكتاب المقدس في نيويورك، وكذلك تم طبعه في  7888في عام 

 ن. كل من لندن والمطبعة األميركية في بيروت، لبنا

وعالوة على إصدار الكتاب المقدس، انهمك المرَسلون في إصدار عدة مطبوعات  

منها تفاسير الكتاب المقدس، وكتب الترانيم والمزامير ومطبوعات أخرى لمساعدة 

 المسيحيين الشرقيين للوقوف على مصادر هامة للتراث المسيحي ومنها كتاب: 

 علم الالهوت النظامي

 ستأليف القس جيمس أَنِ 

 راجعه ونقحه وأضاف إليه القس منيس عبد النور

رغب الُمْرَسلوَن في إصدار كتاٍب يساعد في موضوع الصالة، إذ لم يكن مسيحيو  

الشرق معتادين على صلوات غير مكتوبة. وهكذا أصدروا كتاب "عون العيال" المبني على 

هذا الكتاب في عام  كتاب للصلوات أصدره باإلنكليزية القس بورديليون الشهير. تم طبع

 كنموذج للصلوات اليومية ولمناسبات خاصة. 7881

ولهذا الكتاب مكان خاص في سيرة أسرتي. عند نهاية الحرب العالمية األولى، كان والدي 

قد ُجن َِد في الجيش العثماني وأُرِسل من بلدة السويدية السورية )والمعروفة في سفر أعمال 

طاكية( إلى مركز القيادة العثمانية في مدينة مرسين في آسيا الرسل باسم سلوقية، ميناء أن

ف والدي  الصغرى )إقليم كيليكية، وبالقرب من مسقط رأس بولس الرسول: طرسوس(. تعر 

ميخائيل نقوال مدني على مرثا توما وهي من عائلة مسيحية لبنانية، كان أهلها قد لجأوا إلى 

نان والتي أدت إلى موت اآلالف في كل من مرسين أثناء المذابح التي جرت في جبل لب

لبنان ودمشق. حدثت هذه المذابح في أواسط القرن التاسع عشر وكتب عنها المرَسل القس 

سنة في سوريا". كانت والدتي مرثا قد تعل مت في مدرسة  85هنري جوب في مذكراته: "
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. وقد استعملت والدتي الراهبات في مرسين وكانت تجيد كالً من العربية والتركية والفرنسية

كتاب "عون العيال" حتى وفاتها في االسكندرونة بشمال غرب سوريا. تُوفيت أمي في 

عند احتالل تركيا للواء اسكندرون، وتشرد اآلالف من أهله إلى بقاع  7151حزيران 

مختلفة من سوريا ولبنان وأقاليم أخرى من الشرق األوسط. وكان والدي قد صار راعياً 

ثم انتقل إلى رعاية الكنيسة اإلنجيلية في  7151اإلنجيلية في السويدية حتى عام  للكنيسة

نظراً لتخلي السلطات الفرنسية  7151االسكندرونة إلى أن تشتت أعضاؤها في صيف 

المنتدبة عن مسؤوليتها في سوريا بإعطائها لتركيا جزءاً هاماً من سوريا كانت أكثرية 

 الذين كانوا قد نجو من المذبحة التي تمت إبان الحرب!سكانه من المسيحيين واألرمن 
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 مقدمة الكتاب

لما كانت الصالة من أركان الديانة والواجبات وكان كثيرون من العيال ال  

ِ العائلة أو لغيبتِه عنها أو لعدم  يستطيعون المحافظة عليها في كل األحوال إما لمرض رب 

يناه تمرنِه على ارتجال الكالم في االبتها ل وضعنا هذا الكتاب عوناً لهم في هذا الباب وسم 

 عون العيال في الصالة واالبتهال.

والمأمول من المسيحيين أن يستعينوا بِه استعانة فقط عند الحاجة ال أن يقتصروا  

على صَور الصالة التي يتضمنها ويالزموها حرفاً فحرفاً. فعندنا أن رب العائلة المسيحية 

ل بيته ولوازمه المختلفة وما من أحٍد غريب عن العائلة مهما كان بارعاً أدرى بأحوال أه

يقدر أن يكتب صالة تطابق مقتضى حالهم. ولذلك قد بذلنا الجهد في سبك عبارات 

الصلوات هذه على نوع عام وأطلقنا الطلبات والتضرعات فيها إطالقاً عاماً بحيث يتمكن 

بحسب الحاجة والمطلوب أو يزيد عليها في المصل ي من تقييدها وتخصيصها بمن شاء 

 أثنائها توسالت وابتهاالت يسوقهُ إليها المقام.

ل في الغالب أفكار المصل ي  هذا والفصل الذي يُقرأُ من الكتاب المقدس قبل الصالة يُحو 

ل كلمات الكتاب المقدس إذا شاء  ويسوقه إلى بناء صالته على ذلك الفصل. ويمكنه أن يحو 

فإذا وقع في الفصل مثالً على وعد بطلب إلى الله انجازهُ أو على سيرة رجل إلى دعاء 

فاضل فيستمد من الله نعمة االقتداء بِه. وبناًء عليه نرى أنه من المحال أن يوضع لكل حالة 

 من هذه الحاالت المختلفة صورة صالة توافقها.

يطلب كل شخص سراً ويستحسن أن تُختَم العبادة بالصالة الربانية وبالبركة وأن  

وقبل المباشرة في العبادة أن يجمع الله أفكارهُ ويوجهها إليه وأن يعطيه روح الصالة قائالً: 

 "يا رب عل ِمنا أن نصل ِي".

ونحن في ذلك كله غير ذاهلين أن لنا كاهناً عظيماً يشفع بنا وروحاً قديراً يعين  

 ضعفاتنا.
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 بعد صالة الصباح والمساء

ِذي فِي الساَماَواِت، ِليَتَقَداِس اْسُمَك. ِليَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي الساَماِء أَبَانَا الا  

َكذِلَك َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. َواْغِفْر لَنَا خطايانا َكَما نَْغِفُر نَْحُن أَْيًضا 

ةَ، َواْلَمْجَد، ِلْلُمْذنِبِيَن إِلَْينَا يِر. ألَنا لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوا ر ِ نَا ِمَن الش ِ . َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربٍَة، لِكْن نَج ِ

 إِلَى األَبَِد. آِميَن.

 صور البركة

نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون معنا أجمعين إلى  

 األبد آمين.

فوق كلا عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في معرفة ومحبة الله وابنه سالم الله الذي ي 

يسوع المسيح ربنا: وبركة الله القدير اآلب واالبن والروح القدس تكون علينا وتدوم معنا 

 إلى األبد. آمين.

ليباركنا الرب ويحفظنا. وليضْئ بوجهه علينا ويرحمنا: وليرفع علينا الرب نوَر  

 اآلن وفي كل أوان. آمين.وجهه ويُعِطنا سالماً 
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 األسبوع األول

 صباح األحد

أيها الرب إلهنا إننا نقترب من حضرتك اإللهية في يومك المقدس هذا باسم يسوع  

 المسيح وسيطنا وشفيعنا ونتضرع إليك بأن تسمع لنا إكراماً له.

بنور نشكرك ألنك من فيض جودك قد حرستَنا باألمن فنمنا بسالمة واستيقظنا نتمتع  

دك على هذه العطية وعلى جميع وسائط نعمتك.  يوم آخر من أيامك المقدسة. فنمج ِ

امنحنا روحك القدوس وساعدنا لكي نصرف هذا اليوم المقدس كما ينبغي. وباركنا  

فيه سراً وجهاراً ورافقنا بحضورك األبوي حين نجتمع معاً في محل العبادة. ساعدنا وجميع 

لكي نسجد لك بالروح والحق. ارفع أفكارنا إليك وامنحنا أن تتوق الساجدين معنا في بيتك 

أنفسنا إليك. عل ِمنا أن نصل ِي. ساعدنا لكي نقبل كلمتك ليس ككلمة الناس بل كما هي 

بالحقيقة كلمة الله ولتدخل إلى قلوبنا ويرسخ حقك في أذهاننا. أنعشنا بروحك وأبهجنا 

نا بمواعيدك الصادقة.  بخالصك وعز ِ

ْن مع خدام كلمتك وال سيما الذين يخدمونك في هذا المكان ومع جميع الذين كُ  

عهم وساعدهم لكي يعرفوا أنهم  يتكلمون اليوَم باسمك في كل مكان. عل مهم وأرشدهم وشج 

إنما يتكلمون لك وأنك أنت معهم. واجعلهم يشعرون بقوة كلمتك الحية وامنحهم قوةً لكي 

روا بالروح. وليكن كل م ا يتكلمون به هو بالحقيقة كالمك. واجعل جميع الذين يجتمعون يبش ِ

 اليوم باسمك يشعرون بقوتك.

بارك جميع الذين يعل مون الصغار. وامنح اليوم كل مدرسة من مدارس األحد نصيباً  

من نعمتك وكن أنت معلماً للمعلمين فيها وهيْئ قلوب الصغار لقبول الزرع الجيد الذي يقع 

 أن يعرفوك ويحبوك من صغر سن هم. فيها فيتعل موا

أيها اآلب المنعم نسألك أن تبارك جميع أحبابنا ببركة خصوصية من عندك وكن  

معهم أينما كانوا. احفظهم من الشرير. وامنح أن يكون يومك المبارك هذا يوم سالم وفائدة 

 لهم ولنا.

نك والذين يعرفونك انظر اللهم  برحمتك وترأاف على جميع الذين ما زالوا بعيدين ع 

من سكان بالدنا وال يستفيدون من يومك المقدس. أشفق على اليهود شعبك القديم وُردا 

قلوبهم إليك. يا إلهنا إله المحبة تعط ف بحنوك األبوي على الوثنيين وأرسل لهم حقك 

شير وأشرق عليهم بنور إنجيلك وليمتد ملكوت فادينا في أقطار العالم. بارك المرَسلين للتب
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بكلمتك بارك اللهم  على نفوسهم وأعمالهم احفظهم من الشرير وكن رجاء لهم عند قطع 

 الرجاء. أرشدهم وساعدهم وشد د أيديهم واجعلهم يعرفون أنك أنت معهم.

كْن مع المرضى والحزانى وجميع الذين يعاقون عن المجيء إلى بيتك. كْن قريباً  

هي ويتعزوا بكلمتك وأن يشتركوا بالروح مع منهم وهْب لهم أن يتمتعوا بحضورك اإلل

 كنيستك في العبادة.

اسمعنا أيها اآلب الجواد الكريم وامنحنا أكثر كثيراً ما نطلب أو نفتكر إكراماً ليسوع  

 المسيح فادينا وابنك الحبيب آمين.
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 مساء األحد

د موطئ اللهم  أبانا السماوي إننا نتقدم إليك مرةً أخرى في هذا اليوم ونسجد عن 

 قدميك باسم مخلصنا العزيز فإكراماً لهُ تعط ف باالستماع لصوت دعائنا هذا المساء.

قد تمت عنا براحة سبتك المبارك وقس مت لنا حظاً من وسائط نعمتك مرة أخرى  

واشتركنا في التسبيح والصالة وفي استماع كالمك الطاهر أيضاً. فنشكرك ألجل كل ما 

م. بارك لنا ما سمعناه بروحك القدوس وليثبت زرعك الذي زرعته منحتنا إياه في هذا اليو

في قلوبنا ويتأصل فيها. وال تسمح لهموم هذا العالم أن تخنقه بل اجعله ينمو نمواً متوالياً 

 إلى أن يأتي بأثمار كثيرة لمجد اسمك.

اف اغفر اللهم  لنا كل ما فرط منا من األفكار الباطلة والتصورات الدنسة واالستخف 

بالصالة وعدم االنتباه للكلمة. اللهم  يا من وحدك قد راقبتنا طول النهار وعرفت أفكارنا 

 وحاسياتنا اصفح لنا عن تقصيراتنا في العبادة والخدمة إكراماً للمسيح فادينا.

كثيرون قد نسوك في هذا اليوم ولم ينتبهوا لواجباتهم فكان يومك المقدس عندهم  

المراحم وإله كل وجود تحنن على مثل هؤالء واستجب صلواتنا من كسائر األيام. يا أبا 

أجلهم. أرسل كلمتك إلى كل الذين ال يأتون الستماعها ونعمتك المنقذة وقوة روحك القدوس 

إلى كل الذين ال يقتربون منك. اطلبهم أيها الرب يسوع فإنك أنت القادر على كل شيء وقد 

 غفر لهم وأَِمل قلوبهم إليك.أتيت لكي تطلب وتخل ص ما قد هلك. فا

واآلن أيها اآلب القدير نستودعك أنفسنا وجميع من نحبهم فاحفظنا جميعاً بحفظك  

األبوي وامنحنا أن نرقد على فراشنا مصحوبين ببركتك. احرسنا في هذا الليل وأبعد عنا 

 كل شر ٍ إكراماً للمسيح مخل صنا.

تَقَداِس اْسُمَك. ِليَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي الساَماِء أَبَانَا الاِذي فِي الساَماَواِت، ِليَ   

ْذنِبِيَن َكذِلَك َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. َواْغِفْر لَنَا ذنوبنا َكَما َنْغِفُر نَْحُن أَْيًضا ِلْلمُ 

ةَ، َواْلَمْجَد، إِلَى األَبَِد. إِلَْينَا. َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَجْ  يِر. ألَنا لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوا ر ِ نَا ِمَن الش ِ ِرَبٍة، لِكْن َنج ِ

 آِميَن.
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اللهم  واسع الرحمة واإلحسان نقترب من كرسي نعمتك اقتراب عائلة مسيحية في  

 بداَءة يوم آخر لنطلب نعمتك وبركتك. 

ك بنا في الليل الماضي. نشكرك ألنه لم تصبنا أذية وال دنا نشكرك من أجل عنايت 

رة. نحمدك على بركاتك اليومية وتعزية روحك  منا شرٌّ وال بلغنا هذا الصباح أخبار مكد ِ

التي نتمتع بها. ال تسمح بأننا ننساك يا واهب جميع الخيرات أو أن نهمل الشكر لك ألنك 

نتحرك ونوجد وليس لنا شيٌء إالا ما تعطينا إياه فعليك تسبغها علينا يوماً فيوماً. بك نحيا و

 نت كل في كل األمور واألحوال.

نشكرك من أجل بركاتك الروحية. من أجل كلمتك الطاهرة وفرصة الصالة  

ومعرفتنا بأنك أنت اآلب الذي قد صالحتنا بالمسيح. نشكرك من أجل كل ما سمعناه من 

ا اآلن ومن أجل جميع الفَُرص اليومية التي فيها نطالع كلمتك النهار الماضي وما قرأنا منه

 كالمك ونسجد لك معاً ونحن عائلة واحدة.

ها نحن نعود إلى معاطاة أعمال الحياة اليومية فنتضرع إليك بأن ترافقنا في جميع  

أشغالنا. وال تسمح بأن يخرج شيٌء من عقولنا مما استفدناه في يوم الرب. ساعدنا لكي 

لنا اليومية في نور ما علمتنا إياه كلمتك وروحك القدوس. هب لنا أن نشعر نجري بأعما

ونبتهج برحمتك الغافرة ومحبتك لنا بيسوع المسيح. اغمر قلوبنا بمحبتك واجعلنا نسرُّ 

 ونفرح بفعل مرضاتك وإرادتك.

إننا ال ندري بماذا يأتينا هذا النهار أنت وحدك تعلم الغيوب والمكتومات. كن هدًى  

نا عند االرتياب وعوناً في الضيقات وقوة عند التجربة. واجعل جميع األشياء تُعمل معاً ل

لخيرنا. رافقنا بروحك في أعمال النهار وساعدنا لكي نعمل كل ما نعمله كما لله وليس 

 للناس.

باركنا نحن أهل هذا البيت الواحد لكي نسكن معاً باالتحاد والمحبة. وكن حارساً  

حتى ال نتكلم إال بما يليق وامنحنا أن نحب بعضنا بعضاً بالفكر والقول والفعل على أفواهنا 

ويساعد أحدنا اآلخر ويحتمل بعضنا هفوات بعض بالصبر وطول األناة واغرس فينا حب 

 المسالمة وروح المغفرة.

بارك جميع من نحب هم. انظر برحمتك إلى الغائبين منهم احفظهم من الشر وارشدهم  

 في طريقك.

 وكل ما نسأله هو باسم يسوع المسيح مخل صنا فإكراماً له اسمعنا واستجب لنا آمين.
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 الرب يباركنا ويحفظنا. الرب يضيء بوجهه علينا ويرحمنا. 

ليرفع الرب نور وجهه علينا ويُعِطنا سالماً. نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معنا  

 أجمعين آمين.
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 مساء االثنين

نا مرة أخرى نسجد ونركع معاً أمام جاللك األقدس. بواسطة أيها اآلب السماوي إن 

ِ نقترب إليك فتحنن علينا واستجب لنا إكراماً له.  يسوع المسيح الذي هو الطريق الحي 

نشكرك من أجل مراحم النهار. ألنك قد كفيتنا جميع احتياجاتنا وأدمت لنا تعزياتك  

اإلنجيل وأتيت بنا بالسالمة إلى هذا ودفعت عنا جميع الشرور فعشنا يوماً آخر في نور 

 المساء فنشكرك على جودتك وعنايتك اللتين قد غمرتَنا بهما.

ما أكثر مراحمك وأعظم إحساناتك إلى عبيدك ففي كل يوم تجد د لنا بركاتك  

نتنا عليها  ومواهبك. وما تجود علينا به يدك الكريمة من البركات ليس لنا إنما هي لك وقد أم 

بها لمجد اسمك. وقد سمحَت لنا بأن نعيش يوماً آخر في هذا العالم وأن نتمتع  لكي نتصرف

ببركاتك فاجعلنا على الدوام نشعر بعظم المسؤولية التي علينا. أعطنا أن ال ننسى أنك قد 

 أقمتنا وكالء وجعلتنا أمناء نتصرف بما وهبتنا إياه من الوزنات باألمانة واالستقامة.

مخلصنا الحبيب عن كل ما فرط منا من إهمال الفَُرص اغفر واصفح من أجل  

وتضييع الوقت وعدم األمانة ومحبة الذات والتواني. واصفح عن كل ما لم تره مستقيماً في 

عينيك بالفكر أو القول أو بالفعل. تصرفاتنا في هذا النهار كانت جميعها مكشوفة لديك فقد 

من األفكار واألميال قد صار جلياً عندك.  شاهدتنا وسمعتنا وعرفتنا، حتى أعمق ما نكتمه

فاغفر لنا أيها اآلب الرؤوف ألننا مفتقرون إلى غفرانك فال يمر بنا يوم إال وفيه نفتقد إلى 

 رش  الدم لكي نتطهر فاغسلنا بذلك الدم الثمين من جميع أدران اإلثم والخطية.

كانَْت فينا خطيةٌ من أعِطنا نعمة لنتوب عن تقصيراتنا وعيوبنا. وإذا كانت قد تم 

الخطايا وما زلنا نسقط فيها فامنحنا القلب المنسحق والروح المتضع وال تسمح بأن يدركنا 

القنوط بل ساعدنا لكي نشعر بضعفنا ونترجى منك وحدك النعمة والقوة. زدنا انتباهاً ومحبةً 

ينتصر على جميع  في الصالة وأنلنا قوة من العالء. وحل  بروحك القدوس في قلوبنا واجعله

 األميال الشريرة واألفكار الدنسة.

هب لنا اللهم  أن نرقد بسالم معك واشملنا بفضلك ورضاك. راقب بعين محبتك هذا  

البيت واسهر علينا في ظالم الليل وعلى جميع العزيزين عندنا بعيدين كانوا أم قريبين. 

أتنا الرقاد فهب لنا أفكاراً طاهرة ارفع عنا كل شر  وامنحنا الرحمة والطمأنينة. وإذا لم ي

تك اإللهية في هذا الليل. هذا ما نسأله باسم  سليمة لكي يمكننا أن نتمتع بالشركة مع عز 

 يسوع المسيح مخل صنا آمين.
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أيها الرب إلهنا نتقدم جاثين لكي نشكرك من أجل جودتك ونلتمس المعونة والبركة.  

 اضطجعنا ونمنا ثم استيقظنا ألنك أنت قد أعنتنا. قد حفظتنا ليالً بسالم.

د علينا   قد دخلنا اآلن في بداءة يوم آخر. ونقر  معترفين بأنك أنت وحدك الذي تُجد ِ

األيام وأن كل يوم هو مرحلة في سفرنا على هذه األرض وال يمر بنا إال مرة واحدة، 

ر األوقات فإحصاء أيامنا عل منا لكي نؤتى قلب حكمة. وامنحنا عقوالً   رزينة متروية تقد ِ

 قدرها فال نُضي ِعها بما ال فائدة به وأعطنا نعمة لكي نعيش في هذا النهار لك.

اللهم  الذي به نحيا ونتحرك ونوجد اإلله الذي نحن له كل ما نملكه أيضاً عل منا أن  

أيها اآلب نستند على ذراعك القوية في كل شيء ونت كل على عنايتك الصالحة. نقترب منك 

السماوي إلهنا وأبانا في المسيح يسوع متوسلين إليك بأن تهب لنا قلوب البنين حينما نمثل 

أمامك. واآلن نبسط لديك ما نحن في احتياج إليه في هذا النهار فُجد علينا بنعمك وبركاتك 

ا الجسدية. احرسنا واحفظنا ونش طنا. أنعم علينا بفيض مراحمك الروحية. أرشدنا واعضدن

ي ويمكث معنا إلى األبد وأعد نا لمالقاة كل ما  عنا وليحل  فينا روحك القدوس المعز  وشج 

يعرض علينا هذا النهار. واجعلنا راغبين في الصالة مت ضعين غير متغافلين وال تسمح بأن 

طنا لكي نتغلب على فخاخ الشيطان عدو أنفسنا. نحن  نكون فريسةً للتجارب بل أعن ا ونش ِ

ن أنت قوتنا. نحن عميان وجهالء فأنر بصائرنا وعل منا. نحن نميل إلى الضالل ضعفاء فك

فثب ت أرجلنا في سبلك القويمة. وكثيراً ما يتغلب علينا الخوف وعدم الثقة فساعدنا لكي 

 نسلك باإليمان متسلحين بسالح الروح.

ة والكالم احفظنا من أن نشين اسمك الطاهر أمام اآلخرين وأبعدنا عن السيرة الردي 

الباطل والغضب والخشونة والطياشة واالنهماك في العالم. وامنحنا نعمتك لكي نزي ن تعاليم 

 الله مخل صنا في كل شيء.

بارك هذا المنزل الذي نحن فيه. بارك جيراننا وأصدقاءنا. بارك جميع الذين نحبهم.  

املة خشنة. اغفر لهم من بارك على الذين قد أضرونا أو تكلموا علينا سوءاً أو عاملونا مع

 أجل المسيح وساعدنا لكي نغفر لهم نحن أيضاً من كل قلوبنا.

بارك بالدنا وجميع حك امها المتسل طين علينا واجعل في قلوبهم خوفك لكي يحكموا  

بالعدل واإلنصاف. وليشرق علينا وفينا نورك الحقيقي فيمحو ظالم الكفر والجهاالت 

. اجعل بالدنا بالد البر والتقوى. ِزْد روح التبشير والتعليم فينا الباطلة ويرجع كثيرون إليك

 لكي نذيع كلمتك في البلدان البعيدة فيعرف الوثنيون اسمك ويبتهجون بخالصك.
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اسمعنا أيها اآلب السماوي واستجب لصوت دعائنا. واصفح عنا إذا كنا قد طلبنا ما  

ت وحدك تعرف احتياجنا وتقدر أن تهب لنا ال يجوز، فإننا نحن ال نعلم ما هو لخيرنا بل أن

 أكثر كثيراً مما نطلب. ارحمنا اللهم  واستجب لنا إكراماً ليسوع المسيح مخل صنا آمين.



 

17 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 مساء الثالثاء

اد الرحيم أبانا الذي في السموات نتضرع إليك بأن تسمع صالتنا بواسطة   اللهم  الجوا

 يسوع المسيح مخل صنا.

نا القلبية التي نقد مها بكل خضوع من أجل كل ما جادت به يمينك اقبل اللهم  تشك رات 

علينا منذ تقدمنا إليك آخر مرة. قد تعاظمت علينا مراحمك وكثرت جداً فال نقدر أن نعد ها. 

ومع أننا ال نستحق شيئاً من لدنك فأنت تهب لنا كل شيء كما تراه موافقاً لنا. قد زدت لنا 

يوماً آخر، فزدنا أيضاً روح الشكر والحمد، وامأل أفواهنا  أيها اآلب الكريم من مراحمك

 تسبيحاً، وساعدنا لكي نعيش لمجدك.

أعطنا أن نبقى على ذكر جودتك الغامرة وال تسمح بأن نشترك مرة في التسبيح  

والشكر بدون الشعور القلبي بما لكرمك من اإلحسان والمراحم على عبيدك. امألنا على 

تك في معاطاتنا الدوام بالمحبة وال شكر وزد رغبتنا الخالصة في عمل مرضاتك ومسر 

 أعمال الحياة.

ونلتمس من لدنك الصفح عن جميع خطايانا وعيوبنا وتقصيراتنا التي قد سقطنا بها  

في النهار. طه رنا بدم المسيح الثمين من جميع أوساخ الخطية التي قد التطخنا بها. اغسلنا 

كنا قد نسيناك هذا النهار أو لم نضعك نُصَب عيوننا أو كنا قد  فنبيض  أكثر من الثلج. إذا

أضعنا الوقت وأهملنا بعض الواجبات أو فاتنا عمل خير أو فرصة كان ينبغي أن نخدمك 

بها فاغفر اللهم  خطايانا واستر عيوبنا وتقصيراتنا. إلهنا الذي عيناه تراقبان الجميع 

تنا في أشغالنا هذا النهار فاغفر لنا األخالق السيئة وتخرقان أستار الظالم قد عرفتنا واختبر

واألميال األثيمة والحاسي ات المخالفة إلرادتك واصفح عنها جميعها وال تذكرها علينا فيما 

 بعد حتى نرقد الليلة بسالم.

وزدنا غيرة ونشاطاً لكي نحاضر في الجهاد الموضوع أمامنا وساعدنا لكي ننظر  

له. جد د فينا عمل نعمتك وأحينا بقوة روحك. وزد إيمانَنا  إلى يسوع منشئ إيماننا ومكم 

ل أميالنا وعواطفنا من هذا العالم إليك. وامنحنا أن ننعكف  ورجاءنا وغيرتنا ومحبتنا. حو 

 على الروحيات لكي نحيا الحياة الحقيقية بسالمك الذي يفوق كل سالم.

لرغائب الروحية فزدها فينا نعترف اللهم  أن نعمتك هي التي أنشأت فينا هذه ا 

واجعلنا نجوع ونعطش للبر. تحن ن أيها اآلب الجزيل الرحمة على الذين ليس لهم أميال 

وعواطف روحية وال يشعرون باحتياجهم إليها. نب ه ضمائرهم من رقاد الموت وأعطهم أن 

رسل نورك يروا أنفسهم كما هم بالحقيقة. انظر بعين الشفقة والحنو  إلى عالم األشرار وأ
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وحقك لكي يهدياهم فيتمجد اسمك ويصير فرح في السماء بالخطاة التائبين الذين يرجعون 

 إليك.

واآلن نستودعك أنفسنا وكل العزيزين عندنا اسهر على مسِكنِنا واحفظنا من الشرير  

 وأعِطنا نوماً منعشاً إكراماً لفادينا المجيد آمين.

 وح القدس تكون علينا وتدوم معنا إلى األبد آمين. وبركة الله القدير اآلب واالبن والر 
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نتقدم أيها الرب إلهنا مرة أخرى في الصالة فأعن ا لكي نصلي إليك صالة مقبولة  

ه أفكارنا نحوك وارفع قلوبنا إليك واجعلنا نتيقن أن لنا وصوالً إليك بيسوع المسيح  .وج 

 .وأنك تقبلنا وتستجيب لنا إكراماً له

ْعنا إليك بأن تحفظنا سالمين فحفظتَنا ولم يُصبنا شر  وال أذية. رقدنا بسالمة   تضرا

فلك الشكر على عنايتك الحافظة وألطافك الغامرة. نشكرك على بركاتك التي تشملنا بها 

وعلى الهدوء والسكينة في البيت وعلى الصحة والعافية على القوت والكسوة وكل البركات 

على البركات الروحية التي ما زلنا نتمتع بها وعلى كلمتك الطاهرة  الجسدية. نشكرك

والفرص المناسبة لمطالعتها ولالقتراب منك بالصالة. نشكرك على تلك العطية الثمينة 

الرب يسوع المسيح الذي به لنا قدوم إلى عرش النعمة فنتمكن من بسط احتياجاتنا ومخاوفنا 

 وهمومنا لديك.

الكريم زدنا غيرة في الصالة وأعطنا أن ندرك ِعظم هذا اإلنعام. أيها اآلب المنعم  

بنا وساعدنا فيها. وهب لنا أن نتقدم إليك بذاك الذي هو الطريق الحي  أَِمل بقلوبنا إليها ودر 

ة زائدة. واجعل هذا البيت بيتاً للصالة ليس عند سجودنا معاً فقط بل  بثقة ورغبة ومسر 

 ً ية ساكبا  علينا روح النعمة والتضرعات. بأميال وعواطف سر ِ

بارك كلمتك لنا وما قرأناه منها اآلن وليكتبها روحك القدوس على قلوبنا لكي ترسخ  

فيها فنكون عاملين بالكلمة ال سامعين فقط. نحن عبيدك نذهب إلى أشغالنا المتنوعة فرافقنا 

بنا بكلمتك. اجعل اللهم  كلمتك سراجاً ألرجلنا ونوراً ل سبيلنا في كل معامالتنا بروحك ودر 

نا من الناس وأبعدنا عن المقاصد السي ئة وهب لنا أن نضع  والظروف التي نكون فيها, نج 

 مجدك نصب أعيننا في جميع األحوال.

نتضرع إليك من أجل انتشار كلمتك وبما أنك قد أعطيتنا لبني البشر فاقسم لكل منهم  

الذين لم يحصلوا عليها ويعظم قدرها عند  نصيباً في تلك العطية العظيمة لكي توجد عند

الذين يستخفون بها. لتكن كلمتك فخر بالدنا ومجدها، ضعها في كل بيت وبين أيدي كل 

 إنسان وفي كل قلب.

واآلن نسلم أنفسنا أيها اآلب إلى إرشادك ونعمتك في هذا النهار. أرشدنا في جميع  

اطبع قلوبنا على حب الصالة والتواضع أشغالنا وأَِدم لنا معونتك واحفظنا من الخطية و

والسهر. ساعدنا لكي نسلك في المسالك التي قد عي نتها لنا ونعمل ما تأمرنا به. وأفض 

هم على تفاوت احتياجهم واختالف أحوالهم.  بركاتك على جميع الذين نحبهم ونعز 
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سوع المسيح أَمل اللهم  أُذنيك إلى صوت دعائنا واقبل تشكراتنا وطلباتنا إكراماً لي 

 آمين.
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 مساء األربعاء

أيها اآلب الكريم نحن عبيدك أهل هذا البيت ندنو من كرسي نعمتك باسم مخلصنا  

 فاقبلنا واستجب لنا إكراماً له.

ها قد مر  بنا يوم آخر فقطعنا مرحلة أخرى في سفرنا على وجه هذه الدنيا ولم نزل  

أنعمت علينا بدوام الحياة والصحة متمتعين ببركاتك ومكفيين من ألطافك ومراحمك. 

والسالمة وأوصلتنا إلى آخر هذا النهار سالمين فنشكرك اللهم  على عنايتك الدائمة وجودتك 

 المستمرة.

هب لنا اللهم  التروي والرزانة فقد تقدمنا اآلن نحو الموت مسيرة يوم واحد ولسنا مع  

غيب فامنحنا أن ننظر إلى العالم ذلك ندري كم بيننا وبينه. أنت أدرى ولك وحدك علم ال

العتيد وأعد نا لنكون جميعاً عبيداً ينتظرون قدوم سيدهم. وعل منا أن نالحظ سرعة مرور 

 الوقت وساعدنا لكي نعيش لألبدية مستعدين لتلك الدعوة التي بها تدعونا إليك.

 قد راقبتنا اللهم  طول النهار وسمعت كل كلمة نطقنا بها وعرفت كل أفكارنا 

المكتومة، فقد كنا مكشوفين بكليتنا لديك. أميالنا وحاسياتنا ومقاصدنا جميعها قد عرفت 

فاصفح أيها اآلب الرحيم الشفوق عن كل ما أغظنا به جاللك األقدس سواء فعلنا تعمداً على 

وجه القصد أو سهواً عن غير قصد واغسلنا بدم مخلصنا الثمين وأنلنا المغفرة والسالم 

ك لكي نعيش أنقياء وبال دنس في العالم. افتح عيوننا لكي نرى شر الخطية وجددنا بروح

ومصرعها الوخيم مهما كانت صغيرة وامنحنا نعمتك لكي نعيش حافظين وصاياك الطاهرة 

 ومحافظين عليها ولتكن كل أقوالنا وأفكارنا مطابقة لها.

جميع  بارك اللهم  المطروحين على فراش المرض واأللم. واذكر بمراحمك 

 المضنوكين باألحزان. كن لهم عوناً وتعزية واستجب لنا اآلن إذ نصلي ألجلهم. 

استرنا اللهم  بستر جناحيك نحن وجميع العزيزين لدينا واسهر علينا في ظالم الليل  

فالظلمة إنما هي كالنور لديك. والراحة والرقاد إنما هما منحة من لدنك فأنعم علينا بهما هذه 

 طنا أن نستريح ونطمئن بالتوكل عليك نائمين كنا أو مستيقظين.الليلة. وأع

 تعطف واقبل تشكراتنا واستجب صالتنا إكراماً لمخل صنا يسوع المسيح آمين. 

أَبَانَا الاِذي فِي الساَماَواِت، ِليَتَقَداِس اْسُمَك. ِليَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي الساَماِء  

يَن َك َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. َواْغِفْر لَنَا ذنوبنا َكَما َنْغِفُر نَْحُن أَْيًضا ِلْلُمْذنِبِ َكذلِ 

ةَ، َواْلَمْجدَ  يِر. ألَنا لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوا ر ِ نَا ِمَن الش ِ ، إِلَى األَبَِد. إِلَْينَا. َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِرَبٍة، لِكْن َنج ِ

 آِميَن.
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اللهم  اإلله العلي الرحيم إننا ندنو اآلن منك باسم يسوع المسيح وسيطنا وشفيعنا  

فساعدنا لكي نقترب بالوقار والخشوع والورع. وحين نخرُّ ساجدين أمامك، اجمْع أفكاَرنا 

ى حضرتك اإللهية. فاسكب المتشتتة وأعطنا أن نسجد باإلجالل واإلكرام شاعرين بأننا لد

 علينا روحك لكي يساعدنا في الصالة واالبتهال لك.

بعنايتك قد اجتمعنا معاً اآلن ومن فيض جودك منحتنا الصحة واألمن وأتيت بنا  

سالمين إلى صباح هذا النهار. تبارك اسمك أيها اآلب المتحن ن قد أنعشتنا بالنوم وسهرت 

 نفتقر إلى شيء من األشياء، وكلمتك ما زالت بين أيدينا علينا. نعيش بالهدوء والسكينة وال

وليس ما يصدنا عن االتحاد واالشتراك بالصالة والتضرعات. هذه جميعها بركات فاضت 

 علينا من أبُحِر مراحمك فاقبل اللهم  تشكراتنا القلبية عليها كلها.

ق فيذهب كل واحد إلى عمله وإن كنا قد أغضبناك بع  د نهوضنا من نحن اآلن نتفر 

النوم بالفكر أو القول أو الفعل فتداركنا برضوانك وغفرانك العميم ورد نا بنعمتك إلى سبل 

الحق واالستقامة حتى نباشر أعمالنا اليومية بضمير طاهر وبالسالم معك وباالتحاد والمحبة 

 بعضنا مع بعض وامنحنا أن نسير بنور وجهك الكريم.

زاق وقدارت لكل واحد رتبته رفيعاً كان أم وضيعاً غنياً قس مت اللهم  بين الناس األر 

ً منا نحن عبيدك أرتبة يكون فيها ولعمل يعمله فساعدنا لكي نتمم ما قد  أم فقيراً. فخلقت كال 

تك لنا على إتمام الرضى. وانزع منا كل ادعاء بالبر الذاتي واقتلع كل عجب  عيَنتْه مسر 

باإليمان واالتكال والمحبة ولتحصرنا محبة المسيح  وكبرياء وهب لنا روحاً حراً يعتصم

 لكي نفرح بخدمتك ونجد أن خدمتك إنما هي الحرية الكاملة.

أعطنا أيها الرب اإلله أن نلبي دعوتك ونطيع تنبيهات روحك وننتهز الفرص  

لخدمتك وال تسمح أن نهمل شيئاً من ذلك في هذا النهار بل أعطنا أن نكون منتبهين وأمناء. 

د وعدت بإرسال روحك القدوس إلى جميع الذين يطلبونه واآلن نحن نسألك باسم ابنك ق

الحبيب، نسألك بناء على وعدك الصادق. اسكب علينا روحك لكي يرشدنا إلى حقك ولكي 

 يعزي قلوبنا. لكي يشهد ألرواحنا أننا لك ولكي يمكث في قلوبنا ويقد سها.

هم بستر جناحيك أينما كانوا. اجعل لنا الخير ظل ِْلنا بعنايتك واسترنا وجميع الذي  ن نعز 

في كل أمٍر وامأل قلوَبنا فرحاً متى ذكرنا محبتك وعنايتك وسهرك الدائم علينا. ساعدنا لكي 

نرى ونتحقق األشياء التي ال تُرى ولكي نسلك باإليمان ال بالعيان ونذكر أنك أنت عوننا 

 وقريب منا.
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ها اآلب السماوي وهب لنا من فيض جودك ما تراه استمع واستجب صلواتنا هذه أي 

 لخير أنفسنا وسالمها األبدي إكراماً ليسوع المسيح مخل صنا آمين.
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أِعناا أيها الرب إلهنا لكي نعبدك بالروح والحق، وامنحنا أن نأتي إليك باإليمان  

 نا.وبقلوب منسحقة مستعينين بروحك الطاهر لكي يعضدنا ويعين ضعفات

قد أطلت أيامنا أيها اآلب الرؤوف وأوصلتنا إلى مساء هذا النهار بالصحة والسالمة  

وأنلتنا من بركاتك ما سددنا به احتياجاتنا. نحمدك أيها اآلب السماوي ونعظ م اسمك ألجل 

قدرتك السامية وحكمتك الفائقة ومحبتك غير المحدودة. ما هو اإلنسان يا رب حتى تفتقده 

ان حتى تذكره. ماذا نحن حتى تباركنا كل يوم وتشملنا بألطافك ومراحمك. وابن اإلنس

 نشكرك على جودتك وبركاتك الروحية والزمنية التي تجود علينا بها ليالً ونهاراً.

كثيراً ما ننسى ونهمل تقديم الشكر والحمد لك يا الله إلهنا. تهب لنا المواهب وتعطينا  

ضع في قلوبنا أن نحمدك في كل وقت وهب لنا قلوباً متدفقة العطايا ومع ذلك ال نفتكر بك. ف

بالشكر وساعدنا بروحك القدوس لكي ندرك عدم استحقاقنا وحبك لنا ولطفك نحونا بيسوع 

ر من معامالتك هذه العلوية بل هْب لنا أن نقنع بما  المسيح. وال تسمح بأن يدخل أحدنا التذم 

 قسمته لنا ونشكرك على مواهبك وبركاتك.

اصفح اللهم  عن كل آثامنا وخطايانا التي ارتكبناها في هذا النهار. عيناك تراقباننا  

وأذناك تسمعاننا وكل ما عملناه وقلناه وافتكرنا به جليٌّ وواضح لديك فطه رنا من جميع 

آثامنا بدم فادينا الثمين وهب لنا به الصفح والسالم. فإذا كنا قد تكلمنا بكالم غير الئق أو 

تنا.تخل ق  نا بأخالق سيئة أو تمادينا بأفكار باطلة فاغفر اللهم  واصفح عن جميع زال 

اء عندنا، اسهر عليهم   نصلي لك هذه الليلة أيها اآلب السماوي من أجل جميع األعز 

 وباركهم في جميع أحوالهم حسب غنى مجدك الذي هو في المسيح يسوع.

المتضايقين وعز ِ الحزانى وخف ف نصل ي لك من أجل المتضايقين والحزانى، أفرج  

آالم المرضى وساعد الذين هم باألخطار بحراً أو براً وأفرج هموم المضنوكين وكن رجاًء 

د الضعفاء. ونحن نرجو أن نقضي هذه الليلة برحمتك بالراحة والسالمة، ولكن  لآليسين وشد ِ

يحين يكون كثيرون كثيرون يتقلبون على فراش األمراض واآلالم، وبينما نحن نرقد مستر

ضين لألخطار.  غيرنا مصابين بالقلق واالضطراب، وبينما نحن باألمن يكون كثيرون معرا

 فتحنن اللهم  وأشفق وساعد مثل هؤالء وكن عوناً لهم في جميع ضيقاتهم المختلفة.

وأدخلنا اآلن إلى حماك نحن عبيدك وجميع عائلتنا وأعطنا وإياهم نوماً منعشاً.  

مضاجعنا لكي ال يدنو منا شر وال من مساكننا ضربة. ولتحل بركتك اإللهية واسهر حول 

 على هذا البيت ليالً ونهاراً. وكل ما نسأله باسم واستحقاق مخل صنا الحبيب آمين.



 

25 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 صباح الجمعة

أيها الرب اإلله القدير وأبانا بالمسيح يسوع نقترب من حضرتك اإللهية بواسطة  

 عنا بحضورك واسمعنا وباركنا إكراماً له.ابنك الحبيب فجل ِل اجتما

قد اجتمعنا عبيدك أعضاء هذه العائلة مرة أخرى لكي نسجد أمامك ونسب ح اسمك  

ونصل ي لك. ما أوسع جودتك اللهم  وما أكثر إحسانك قد تعطفت علينا واستجبت صلواتنا 

ح هذا النهار، فحفظتنا باألمن والسالمة. واآلن اجتمعنا معاً بالصحة والعافية في صبا

وسمعنا كلمتك الطاهرة كما من قبل. فنشكرك على موهبة كلمتك المباركة نشكرك على 

فرص المطالعة واالستماع، أِعناا أيها اآلب لكي نشكرك ليس بالشفاه فقط بل من كل القلب. 

 وهب لنا أن نعرف قيمة كلمتك الُمحيية ويزداد اعتبارنا ومحبتنا له.

اد   أنت تعلم ما نحتاج إليه هذا النهار فامنحنا ما تراه لخيرنا وال سيما أيها اآلب الجو 

ما تحتاج إليه أنفسنا الخالدة. أعطنا نعمتك وامألنا من روحك ورافقنا بضياء وجهك لكي 

طنا للقيام بواجبات النهار وعل منا  نبقى على ذكر محبتك لنا بيسوع المسيح مخل صنا. نش ِ

ك. امنحنا عقالً سليماً وقوة من العُلى لندرك بهما عنايتك مشيئتك وساعدنا لنعمل مرضات

 وجودتك ومحبتك.

سة لكي نقتفي ما يعرض لنا   ية والمقد ِ ِ نتوسل إليك بأن تهب لنا نعمتك الحافظة والمقو 

بنا فال تسمح للتجارب أن تتغلب علينا  ٍ لك. وإذا تجر  في أعمالنا اليومية على وجٍه مرضي 

فامنحنا الصبر والتواضع وال تسمح بأن نتهي ج ألدنى هفوات أو إساءة.  وإذا أساء إلينا أحد

هب لنا اللهم  أفكاراً مستقيمة وألسناً صادقة وأيادي طاهرة لكي نفتكر في الخير ونتكلم 

 بالصدق ونعمل بالصالح في كل األحوال واألوقات.

نك قريباً على امنحنا اللهم  أن ال نذهل عن أنك حاضر معنا بل لنفرح دائماً بكو 

الدوام وعارفاً بأحوالنا على التمام. وساعدنا لكي نعمل ما نعمله ونتكلم بما نتكلم به هذا 

 النهار كأننا في حضرتك اإللهية.

بارك لنا كل ما ينزل بنا من حوادث هذا الدهر واجعل جميع األشياء تعمل معاً  

لتكلم بما يشين ذلك االسم الذي لخيرنا. احفظ أفكارنا من الخطأ في الحكم وألسنتنا من ا

تسمينا به. قد تسمينا أيها الرب مسيحيين، فساعدنا لنسلك بسيرة مقدسة تليق بهذا االسم 

 الشريف.

نطلب بكل خضوع واحترام أن نكون مستعدين لقضاء أوامرك، فاتخذنا اللهم  خداماً  

 لك ولنحسب خدمتك شرفاً وبركةً وسروراً.
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جل األعزاء عندنا، فكن معهم أيها اآلب المنعم، وأفض نتضرع إليك اللهم  من أ 

عليهم من مراحمك وجودتك ما يسد جميع احتياجاتهم. وامنحهم وامنحنا نحن أيضاً روَح 

الصالة حتى نجتمع معهم بالروح وإن كانوا بعيدين عن ا بالجسم حول كرسي نعمتك على 

 الدوام.

 العزيز آمين.اقبلنا واستمع لصوت دعائنا إكراماً لفادينا  
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 مساء الجمعة

أيها الرب إلهنا إننا نسجد لك ونشترك معاً مرة أخرى في الصالة والتسبيح باسم  

 يسوع المسيح وسيطنا وشفيعنا فتعطاف باالستجابة لنا إكراماً له.

قد تمتعنا بمراحمك يوماً آخر فنشكرك ألجلها ونعترف بإحسانك إلينا في حفظك إيانا  

ومنحك إيانا خيرات كثيرة. نشكرك ألجل دوام بركاتك علينا يوماً فيوماً.  وسد  احتياجاتنا

نشكرك أيها اآلب الرؤوف على جميع هذه البركات واإلنعامات وعلى البركات الروحية 

التي تتوقف عليها حياة أنفسنا. نشكرك على دوام تمتعنا بكتابك وعلى أن عرش نعمتك ال 

 اً أو جماعة.يزال مفتوحاً لنا سواء تقدمنا سر

عطية ابنك الحبيب  -ربنا وإلهنا ماذا نقدم لك من أجل تلك العطية التي ال يُعب ر عنها 

ليكون مخل صاً لنا. وما تجود علينا به يمينك يستدعي أن نصرف كل أوقاتنا في التسبيح 

والشكر. نشكرك على الحياة والصحة وعلى البصر والسمع وعلى القوى العقلية والجسدية. 

كرك على أهل البيت واألصدقاء وعلى القوت والكسوة. وعلى الخصوص نحمدك حمداً نش

جزيالً على يسوع المسيح وعلى الفداء بدمه وتوسطه وشفاعته وعلى كلمتك ومواعيد 

 الروح القدس.

ِزدنا اللهم  شكراً وتسبيحاً وعل منا من شكرنا ومحبتنا لك أن نعتني بحاجات الغير وال  

ذين ليس عندهم اإلنجيل، وال تسمح بأن نكون من الذين يطلبون ما ألنفسهم سيما بأولئك ال

 ويتركون ما يختص بيسوع المسيح.

خطايانا وآثامنا كثيرة وعظيمة. فنعترف اللهم  بزالتنا وآثامنا جميعها وال نكتم شيئاً منها 

ينا وهي وإن كانت عظيمة وكثيرة فعفوك أعظم ومراحمك أكثر منها، فتحنن اللهم  عل

وارحمنا كعظيم كثرة مراحمك. ال يمر بنا يوم إال ونحتاج فيه إلى تجديد رش الدم ذلك الدم 

الثمين الذي يطهرنا من جميع خطايانا. اصفح أيها اإلله الرؤوف عن كل ما أثمنا به إليك 

 سواء كان بالفكر بالقول أم بالفعل وال تبِق علينا خطية واحدة منها هذه الليلة.

اجدون أمامك اآلن أهل بيت واحد، فنتضرع إليك بأن تجعلنا واحداً في عبيدك الس 

المسيح يسوع وتنزع من بيننا كل خصام وحسد وحقد ومرارة. وليملك روح المحبة 

األخوية على هذا البيت لكي تنمو فينا وتظهر علينا الفضائل المسيحية: اللطف والوداعة 

ضنا حاملين بعضنا أثقال بعض وهكذا متممين والصبر وطول األناة. وأعناا لكي نساعد بع

 ناموس المسيح.
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هم. فال تخرجنا من دائرة   واآلن نستودعك اللهم  أنفسنا وجميع الذين نحب هم ونعز 

. وكن قريباً منا ونحن راقدون  عنايتك بل اسهر علينا في ظالم الليل وادفع عنا كل شر 

 ونشيطين لكي نخدمك. وامنحنا الراحة وهكذا أعدنا لكي نستيقظ منتعشين

 تحنن اللهم  علينا واسمعنا بواسطة مخلصنا الكريم األمين آمين. 
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 صباح السبت

يا أيها الرب وإلهنا القدير الذي تعط ف بأن يجمعنا معاً للمثول لديه، امنحنا أن نتقدم  

بكل تواضع ووقار عالمين بأننا اآلن في حضرة ملك الملوك ورب األرباب. اسكب علينا 

 حك القدوس وارفع قلوبنا إليك لكي تكون طلباتنا وابتهاالتنا مرضية ومقبولة عندك.رو

من إحسانك قد بقينا أحياء وسالمين إلى هذا الصباح. كثير من الناس كانوا هذه الليلة  

الماضية على فراش اآلالم وفي خطر أما نحن فنمنا بسالمة. ودخل بعض البيوت الحزن 

منها أما نحن فبرحمتك قد اجتمعنا أحياء وسالمين. نشكرك على الرقاد  والنوح على فقيد فُِقدَ 

 المنعش، نشكرك على الحياة والصحة. ونحمدك ألجل دوام بركاتك اليومية لنا.

زد فينا أيها اآلب السماوي المحبة لك، ومل لنا إليك كميل األوالد إلى أبيهم، وأعطنا  

 أن نُسر  ونبتهج بفعل مشيئتك.

للهم  النهار للعمل وكل منا يذهب ألشغاله بين الناس وليس منا من يعرف قد جعلت ا 

نا  ِ رها. اعضدنا وقو  ل لنا أمورنا ويس ِ ماذا يحدث له هذا اليوم. فاشفق اللهم  علينا واهِدنا وسه ِ

 واهِدنا بيمينك حتى ال نسقط وال نضل عن طريقك.

تكون واحدة منها باطلة. ويخطر  ال بد أن نتكلم بكالم كثير هذا النهار فال تسمح بأن 

في عقولنا أفكار كثيرة فاحفظنا من الفاسدة والسيئة منها. ونُشغَل بأشغال كثيرة فاحفظنا من 

رنا على أن نجعلك أمام أعيننا على الدوام وأن نفعل مشيئتك ونسير معك  اإلثم والزلل. قد ِ

 متممين جميع أعمالنا بخوفك وتقواك.

السماوي بأن تبارك أصدقاءنا وجيراننا. وبارك األعزاء عندنا  نتوسل إليك أيها اآلب 

البعيدين منا. بارك الجميع بالبركات الروحية والزمنية، واذكر برحمتك على الخصوص 

جميع الذين هم في مرض أو حزن أو خطر أو تجربة أو هم ٍ شديد. بارك َخَدَمةَ إنجيلك وكن 

ي الغد. ساعدهم في درس كالمك، وأرسل لهم معهم هذا النهار وهم يستعدون ألعمالهم ف

 نوراً وحكمة من العُلى. احفظهم راسخين في اإليمان، واجعلهم أمناء غيورين ومحبين.

انظر اللهم  إلى بالدنا هذه وتعهدها بمراحمك وامنح جميع الحكام رشداً ونعمة  

دك والزدياد وساعدهم لكي يحكموا وخوف الله في قلوبهم. واجعل كل ما يجري يؤول لمج

الديانة الحقيقية ولخير الناس وسالمهم، واستأصل كل بطل ورذيلة من البالد، وهب لجميع 

الذين يحبونك ويعبدونك سالماً معك وفيما بينهم، وال تسمح لعدو األنفس أن يزرع بذار 

 الخصام واالنشقاق بين المسيحيين.
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اه موافقاً ومناسباً لنا إكراماً استمع لنا أيها اآلب السماوي، وزدنا من بركاتك ما تر 

 الستحقاق واسم مخلصنا آمين.
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 مساء السبت

اد المنِعم نقترب من جاللك األقدس باسم مخلصنا لكي نشكرك على   إلهنا الجوا

 جودتك ونطلب عفوك وعنايتك.

قد باركتنا يوماً آخر ورزقتنا ما احتجنا إليه ودفعت عنا الضرر وأتيت بنا بسالمة  

لمساء. زد فينا اللهم  روح الشكر واجعلنا نشعر بأننا نحن جبلة يديك ومنك ننال إلى هذا ا

 جميع البركات.

قد مرا بنا هذا األسبوع وانقضى فنطلب المغفرة عن خطايانا التي ارتكبناها فيه وعن  

التقصير في الواجبات وإهمالها وفوات الفَُرص واألميال الفارغة وعن كل إثم وخطية في 

 ا مهما كانت. كل ذلك اغفره لنا وال تذكره علينا إكراماً لفادينا.تصرفاتن

واآلن قد دنونا من يوم آخر من أيام راحتك المقدسة، فأعد نا له وساعدنا بنعمتك  

لنلقي الهموم العالمية ونتجرد لألمور الروحية. زدنا رغبة صادقة في النمو في النعمة وفي 

اعدنا لكي ننمو في اإليمان. وأعطنا أن نوقن بأن كل بركة روحية. عل ِمنا أن نصلي وس

يومك المبارك بركة عظيمة لنفوسنا واجعله لنا في ابتهاج وسرور واجعل جميع وسائط 

 نعمتك التي قد أعددتها للغد وسائط نعمة لنا بالحقيقة.

نتضرع إليك من أجل َخَدَمِة كلَمتك. عل ِمهم لكي يقووا على تعليم اآلخرين. كن معهم  

ذا المساء. باركهم عند درس كالمك ومراجعته. بارك على أفكارهم وعلى صلواتهم. ه

هم للعمل اللهم  الذي لك األمر والنهي. قل كلمة فيكثر عدد المبشرين بإنجيل السالم وأقِم  أعد ِ

من بيننا مبشرين أمناء. أحبط مساعي العدو حتى ال ينتزع حقك وكالمك من قلوب الناس. 

ن بكلمتك في هذا المكان وفي كل مكان يتكلمون بالبساطة وبقوة الروح. كث ِر واجعل المتكلمي

 عدد السامعين الذين يسمعون لخالص نفوسهم.

واآلن نستودعك أيها اآلب أنفسنا وجميع من في هذا الليل. احفظنا مدة الرقاد وانظر  

رة في يومك إلينا برحمتك نحن الساجدين أمامك اآلن، وهب لنا أن نستيقظ بسالمة ومس

 المبارك القادم ألجل المسيح مخلصنا آمين.

وسالم الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأذهاننا في معرفة الله وابنه يسوع  

المسيح ربنا. وبركة الله القدير اآلب واالبن والروح القدس تكون لنا وتدوم معنا إلى األبد. 

 آمين.
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 األسبوع الثاني

 صباح األحد

إلهنا واهب النِعَم والبركات دعنا نقترب منك بيسوع المسيح وامنحنا  أيها الرب 

 الوصول إلى األقداس بواسطتِه. وهب لنا روحك القدوس لكي يعين ضعفاتنا في الصالة.

نشكرك على الراحة والسالمة في رقادنا وعلى هذا اليوم وجميع وسائط نعمتك التي  

تكون أول أفكارنا وأعمالنا في هذا اليوم في األمور  نلناها فيِه. نتوسل إليك بأن تساعدنا لكي

الروحية. املك على قلوبنا وعقولنا وأبعد عنا األفكار الباطلة العالمية وأعِطنا أن نتمتع بملء 

 الراحة التي قد وهبت لنا إياها في هذا اليوم من األعمال والهموم والتجارب.

لكل الناس في جميع أقطار بارك لنا وسائط نعمتك ولجميع األعزاء عندنا و 

المسكونة. أَْقِبل بكثيرين لالجتماع معاً واستماع الكلمة. كن معنا في محل العبادة، واسكب 

روح النعمة والتضرعات علينا، وأمِل قلوبنا للتسبيح السمك، ولتأِت كلمتك إلينا بقوة الروح 

تكاسلون، فيمتد عمل النعمة ليتنبه الغافلون ويرتاح المتعبون ويتقدم المتأخرون ويتنش ط الم

 إلى قلوب كثيرين في هذا النهار.

هم. أَنِر عليهم من العلى واجعلهم   هم وعز ِ ِ بارك ُخد اَم كلمتك. عل ِمهم وأرشدهم وقو 

يشعرون بقوة كلمتك. ساِعْدهم كي يتكلموا بها من القلب لمجد اسمك وليس لمجدهم الذاتي 

االً ومؤثراً. احفظهم من فخاخ الشيطان امألهم غيرةً وليرافق روُحك كلا كالمهم ليكون فعا 

على النفوس وإيماناً ورجاًء ومحبةً وامنحهم أن يكونوا رسالً صادقين ووكالء أمناء. أنعم 

م  علينا بإتمام وعدك هذا اليوم وال تسمح أن ترجع كلمتَك إليك فارغة، بل اجعلنا أن نُتم ِ

تك فيما أرسلتها إليه.  مسرا

َع مدارس األحد ومدرستنا في هذا المكان. بارك المعل مين وأعد هم وحب ب بارك جمي 

إليهم العمل لكي يعملوه لله. وامنحهم روح الصالة والرجاء والصبر والثبات واللطف 

والمحبة. نتضرع إليك كذلك من أجل األوالد اجعلهم أيها اآلب الكريم أوالدك بالحقيقة 

قبول الزرع الجيد وأعطهم أن يوقفوا ذواتهم وهم في صغر واغمرهم بنعمتك وأعدا قلوبَهم ل

 سنهم إللههم وأبيهم في المسيح يسوع.

هم إلى نعمتك ورشدك وحفظك   واآلن أيها الرب اإلله نسلم ذواتنا وكل الذين نعزُّ

األبوي النهار بطوله. ساعدنا لكي ال ننساك في هذا اليوم مجتمعين كنا أو منفردين. قد 

مسؤولية هذا اليوم فال بد  أن نعطي حساباً عنه. اجعله يوماً معدوداً في أيام ألقيَت علينا 

 حياتنا الروحية، يوم استفادة وتقدم، يوم سالٍم وفرح.
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 تحنن اللهم  باالستجابة واإلصغاء لصوت دعائنا إكراماً لمخلصنا الحبيب آمين. 
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 مساء األحد

اليوم المقدس باالبتهال والتسبيح  أيها الرب إلهنا نسجد أمامك اآلن لكي نختم هذا 

السمك المجيد. نشكرك على أنك قد جعلت لنا هذا اليوم ببركتك ونعمتك يوم راحة وسالم 

وبركات روحية. قد انقطعنا فيه عن العمل واجتمعنا معاً للسجود والعبادة وفزنا بأوقات 

 ا.الهدوء والسكينة للتأمل والصالة فنشكرك على بركات هذا اليوم جميعه

أَِدم لنا اللهم  بركتك وامكث معنا وليطبع روحك القدوس على قلوبنا كل تأثيرات  

نعمتك حتى ترسخ فينا. وال تسمح لشيء في هذا العالم أن ينزع منا زرع كلمتك وال أن 

يكون كالمك غرساً بدون أصل وال أن تخنقه هموم هذا العالم. أعضدنا وشجعنا في الحرب 

ى عدو أنفسنا. أحبط مساعيه واخرب مكايده وال تسمح بأن يعترض الروحية لكي نتغلب عل

 بين قلوبنا وكلمتك الطاهرة ويمنع عنا تأثيرها الصالح.

نطلب الصفح عن خطايانا الكثيرة. نحن محاطون بالضعف، واإلثم مالزم لنا ال  

هار، اغفر لنا يبتعد عنا، تحنن اللهم  وأرفق بعبيدك واغفر لنا ذنوبنا التي ارتكبناها هذا الن

إكراماً لمخلصنا. وإذا كانت عقولنا تشتت أو قلوبنا فترت أو سمحنا لألفكار العالمية أن 

تدخلنا أو لم نتحقق حضورك أو استخففنا بكلمتك ولم نقبلها كما هي بالحقيقة كلمة الله 

 فاصفح اللهم  واغفر جميع ذنوبنا إكراماً لمخلصنا.

يحاتنا، كلها ناقصة وغير مرضية، ولكن ال تنظر سجودنا وعبادتنا، صلواتنا وتسب 

 إلينا إال باستحقاق ذاك الذي افتدانا بدمه، فباركنا وامنحنا به أكثر مما نطلب أو نفتكر.

نتوسل إليك بكل خشوع ولجاجة من أجل الذين هم إلى اآلن بعيدون عنك وإذا كانت  

ثاً وشعر بقوتها، فتحنن اللهم  الكلمة في هذا المكان أو في غيره قد طرقت مسامع أحد حدي

واسكب عليه روحك القدوس كي يتم اهتداؤه إلى الحق وال تسمح بأن يفتر قلبه ويسقط 

 بالتهامل وال أن تذهب هذه األفكار منهُ.

واآلن نسل م ذواتنا لك فاسترنا بستر جناحيك نحن وجميع األعزاء عندنا أينما كانوا. اسهر 

 نا الراحة والسالم إكراماً للمسيح مخل صنا آمين.علينا وأبعد عنا كل شر وهب ل
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 صباح االثنين

أيها الرب اإلله القدير أبانا الذي في السموات نقترب إليك في هذا الصباح ملتمسين  

 بركتك.

انزع منا كل طياشة وخفة وامنحنا أن نكون ذوي وقار، عالِميِن في حضرة من نحن  

م وساعدنا بروحك لكي نقترب منك بشفاعة مجتمعون. هب لنا مخافة الله واالحترا

 مخل صنا.

قد كان الليل الماضي ليل أوجاع وآالم لكثيرين، أما نحن عبيدك فنمنا بسالمة  

واستيقظنا بطمأنينة ألن يمينك تحمينا وتعضدنا. فنشكرك اللهم  على الراحة والسالمة في 

د علينا بها فنعترف اللهم  بأننا ال الليل العابر. واآلن قمنا نتمتع ببركاتك اليومية التي تجو

نستأهل شيئاً منها وإن دوامها هو من كرمك وجودك. أبِقنا اللهم  على ذكٍر من جودتك 

 وإحسانك وهب لنا أن ندرك أنك أنت الذي ترزقنا الخيرات وتشبعنا بالبركات.

رة قد انقضى يومك المبارك ودخلنا في أعمال الحياة فاحفظ لنا فوائد كلمتك مذخو 

ه. وال  في عقولنا وأعطنا الثبات واالجتهاد في كل ما نعمله وأن نطلب أوالً ملكوت الله وبر 

ه أفكارنا إليك وأن نعمل كل ما نعمله كما  تسمح أن يجتذب العالم قلوبنا بل ساعدنا لكي نوج 

 لله ال كما للناس.

سيح الثمين، فهب لنا أيها الرب إلهنا نحن لسنا ألنفسنا بل قد اشتُرينا بثمن هو دم الم 

نعمتك لكي نعمل بمقتضى ذلك وال ننساه. زد محبتك لنا بيسوع المسيح قوة على قلوبنا 

ِ إيماننا واجعله يعمل بالمحبة مثمراً لمجد اسمك.  وعواطفنا. قو 

نجنا من الغضب الباطل واألخالق السيئة وكن حاجباً على شفاهنا لكي ال نتفوه إال  

الكبرياء والحسد ومحبة الذات. ساعدنا لكي نكون لطفاء نحو الجميع بما يليق واحفظنا من 

صابرين مسامحين مستعدين لمساعدة الغير. ليسكن روحك القدوس في قلوبنا ولتظهر 

 أثماره في أعمالنا وتصرفاتنا.

اللهم  ينبوع كل خير تحنن وأشفق على الفقراء والمساكين وامنحهم من جودتك ما  

ك قلوب اآلخرين بالشفقة لمعونتهم ومساعدتهم. لتُعِط األرُض قوتاً لبني يسد احتياجهم وحر ِ 

البشر لكي يشبع الجميع من خيراتك. أبعد عنا الضيق والقحط واشملنا بمراحمك وخيرات 

 بيتك.
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نتضرع إليك من أجل جميع أقربائنا وأعزائنا. أنت تعرف كل واحد منهم وما يحتاج  

ل جميع إليه فبارك كالً منهم حسب احتي ِ اجه واحفظهم من الشرير وامنحهم نعمتك وحو 

 األمور لخيرهم. استمع لنا أيها اآلب السماوي إكراماً البنك الحبيب آمين.

 مساء االثنين

نشكرك أيها اآلب السماوي على كل ما أنعمت به علينا هذا النهار. نشكرك على  

من الشر والشدائد خيراتك نشكرك على الصحة والسالمة نشكرك على حمايتك لنا 

 والكروب وألنك أوصلتنا بسالمة إلى مساء هذا اليوم.

امنحنا أيها الرب االنتباه والتروي وساعدنا لكي نفتدي الوقت وال نضيعه وهكذا  

نعيش كما تحب عند النهاية أن نكون قد عشنا. كل يوم يمر بنا يقربنا أكثر إلى األبدية فهب 

أن تدنو قلوبنا منك يوماً فيوماً. أنعم علينا بروحك المحيي لنا أن ننمو كل يوم في النعمة و

 ليمكث معنا إلى األبد.

نعلم أيها الرب إلهنا أن عينك التي ترى الجميع قد راقبتنا هذا النهار وأن أذنك  

أصغت وسمعت كل ما تكلمنا به وعلمك كشف عن جميع أفكارنا المكتومة. ترأف اللهم  

، وال تذكر علينا آثامنا. باستحقاقات فادينا أنضحنا بدمه فنتطهر، وتحنن علينا، اغفر خطايانا

 اغسلنا فنبيض أكثر من الثلج.

اغفر اللهم  كل ما عملناه عن جهل أو عدم دراية. تجاوز عن كل إهمال وتهاون  

ْله لمجدَك  صدَر منا وتقبل منا إكراماً للمسيح مخلصنا ما عملناه في سبيل الخدمة لك وحو 

 جنسنا. وامنح أن يعرف كل منا البهجة الحاصلة من خدمتك. ولخير بني

ع إليك بأن تبارك اللهما على كل مسعى يُقَصُد به إرشاد الناس إليك واحفظ فينا نوَر  نتضر 

كلمتك وصحة تعاليمك وصدَق خدمتك. وأَْنِعم على َخَدمة كلمتك لكي يكونوا زينةً في 

 واسطتهم إلى البر الذي هو في المسيح يسوع.خدمتهم ونوراً في العالم وردا كثيرين ب

اغفر اللهما لجميع الذين أساءوا إلينا أو تكل موا علينا سوءاً. واغفر لنا أيضاً إذا كنا قد أسأنا 

إليهم أو قلنا فيهم سوءاً وافتكرنا بهم شراً وساعْدنا بروحك لكي نغفر لهم من كل القلب 

 ونسامحهم كل المسامحة.

اء عندنا هذه الليلة. احِمنا إلهنا الذي عينا ه تنظران الجميع اسهر علينا وعلى جميع األعز 

وادفع عن ا كل شر وأعطنا أفكار السالم ونوم الراحة وإن كنا راقدين أو مستيقظين فلنكن 

 لك. وكل ما نسأله هو باسم يسوع المسيح.
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ا أجمعين نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله اآلب وشركة الروح القدس تكون معن 

 اآلن وكل أوان آمين.
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 صباح الثالثاء

اللهم  أنت إلهنا فنركع هذا الصباح ملتمسين نور وجهك لكي يهدينا في أعمال النهار  

وقوتك لكي تعضدنا ونعمتك لكي تحفظنا. نشكرك اللهم  على طريق الخالص التي ما زالت 

. نشكرك على أنه قد علمنا أن مفتوحة وأن لنا قدوماً دائماً إلى عرش نعمتك بيسوع المسيح

 ندعوك أبانا فساعدنا لكي نتقدم إليك تقدم األوالد إلى والديهم.

نشكرك اللهم  على السالمة والراحة اللتين تمتعنا بهما في الليل الماضي. اجعل  

جودتك الدائمة علينا تبعثنا على أن نخدمك بغيرة ونشاط ونفعل مسرتك بالفرح واالبتهاج، 

بنا في  سبلك المستقيمة، وال تسمح بأن نحيد عنها، وخذ بأيدينا وشددنا، واحفظ خطواتنا در 

 من الزلل.

ال ندري نحن عبيدك ما نالقيه هذا النهار من الحوادث واألمور في أعمالنا وليس لنا  

ل أمورنا وأعدانا بنعمتك لنقابل ما يطرأ علينا بالدارية  قوة وال حكمة لنالقي ما يعرض. فسه ِ

 كمة واجعل جميع األشياء تعمل معاً لخيرنا. نحن في يدك ونسلم كل أمورنا إليك.والح

نا من الزلل واإلثم وعل منا أن نعرف ذواتنا بما نحن عليه من الضعف والفساد   نج 

واحفظنا من التهاون. وافتح أبصارنا ونب ه بصائرنا لحَيل عدو أنفسنا ومكايدِه وساعدنا لكي 

 قط في تجربة وسل ِحنا بسالحك الكامل لكي نقاومه وننتصر عليه.نسهر ونصلي لكي ال نس

ساعدنا لكي نزي ِن اسَم اإلنجيل الذي به ُدعينا في كل معامالتنا بعضنا مع بعض ومع  

اآلخرين، فتكون سيرتنا طاهرة نقية ليس فيها ما يشين اسمك العزيز وال ما يغيظ روحك 

ع أو تفاجئنا التجارب بغتةً بل هب لنا روحك لكي القدوس. وال تسمح بأن تأخذنا حداة الطب

 يرب نا ويهدي سبلنا في كل األمور.

بارك اللهم  على جميع األعزاء عندنا أينما كانوا وكيفما كانت أحوالهم. بارك على  

ياً لهم. وبارك جميع  جيراننا وال سيما على المرضى منهم والمتضايقين. كن عوناً ومعز ِ

 أن نذكرهم في صلواتنا اذكرهم أنت اللهم  برحمتك وإن نسيناهم نحن.الذين طلبوا إلينا 

اسمع أيها الرب إلهنا صلواتنا هذه الضعيفة القاصرة واغفر خطايانا الكثيرة حسب  

كثرة مراحمك وزد لنا من خيراتك ما تراه موافقاً لنا إكراماً ليسوع المسيح ابنك وفادينا 

 المجيد آمين.
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 مساء الثالثاء

م  إلهنا الضابط الكل والقادر على كل شيء نخرُّ ساجدين لدى كرسي نعمتك باسم الله 

مخلصنا. فهب لنا أن يكون سجودنا بالورع واالحترام عالمين حق العلم أننا اآلن في 

حضرتك. ساعدنا لكي نصلي بالروح ونؤمن أنك قريب منا تسمع دعاَءنا وتقبلنا بشفاعة 

 مخلصنا المجيد.

يام ومراحمك وبركاتك مستمرة ال تنقطع عنا ليالً وال نهاراً. قد زدت في تمرُّ بنا األ 

حياتنا يوماً آخر وجدادَت لنا نِعمتك وألطافك فهب لنا أيها اآلب الجواد قلوباً شاكرة. واصفح 

عن كل ما صدر منا من عدم الشكر ومن التذمر وعدم القناعة وامنحنا أن نشكرك على 

 الدوام وفي كل حال.

أعظم لطفك يا الله وما أغزر مراحمك، ال نقدر على تعداد الظاهر منها واحدة ما  

واحدة ما عدا الخفية عنا. فكم دفعت عنا من الشرور بيمينك وكم كبحت من أميالنا الشريرة 

بروحك وكم من مرة ثب تت أرجلنا في سبل األمانة فاقبل تشكراتنا الخالصة على جميع 

 مراحمك الظاهرة والخفي ة.

زد محبتنا لك وأعطنا أن ندرك ِعظم محبتك التي أحببتنا بها، تلك المحبة التي افتدتنا  

 وأبقتنا أحياء وترفاقت بنا على وفرة آثامنا وكثرة معاصينا.

ليتك تضرم فينا روحك القدوس لكي نلتهب بالمحبة لك والغيرة لطاعة وصاياك  

ن أجل رحمتك ومن أجل أمانتك وإكراماً والعمل بأحكامك. استر لهم عيوبنا واغفر ذنوبنا م

 لفادينا وابنك الحبيب.

أِحطنا بسالمك لكي نرقد بالراحة والطمأنينة هذه الليلة. وأَِدم لنا بركاتك أيها اآلب  

الكريم لكي نستيقظ إذا شاءت مسرتك الصالحة بقوة متجددة في الصباح القادم لمعاطاة 

به باسم يسوع المسيح إلهنا المبارك ومخلصنا المجيد أشغالنا وأعمالنا اليومية. ذلك كله نطل

 آمين.

نعمة الرب يسوع المسيح ومحبة الله اآلب وشركة الروح القدس تكون معنا  

 أجمعين.
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 صباح األربعاء

اللهم  إلهنا الصالح الرؤوف قد ترأفَت على عبيدك في الليل الماضي وحفظتنا  

ك الغامرة وعلى نور النهار. ونتوسل إليك بالسالمة إلى هذا الصباح فنشكرك على جودت

باسم الفادي الكريم بأن تشرق علينا شمس البر لكي تستنير أذهاننا ويقوى إيماننا ويتوطد 

 رجاؤنا على صخرة خالصنا.

م اللهم  اسمك ألجل قدرتك وحكمتك ومحبتك ونسجد أمامك معترفين بأننا ال   نعظ ِ

نتجاسر بالدنو من هيبتك اإللهية لوال أن تدعونا  شيء وال نستحق شيئاً من لدنك. وما كنا

أنت وتدخلنا إلى حضرتك وتتنازل باالستماع لصوت دعائنا. فنشكرك على هذه الدعوة 

التي تدعونا بها بالرب يسوع المسيح ونحمدك ألنك تتعطف علينا وتميل بأذنك وتصغي 

 لصلواتنا.

ذه النعمة العظيمة. أَيقظنا اللهم  ما أشد تقاعدنا عن الصالة وتأخرنا عن االنتفاع به 

وأِمل بقلوبنا للصالة ففي يدك قلوب الجميع تميل بها كيفما تشاء. أعطنا أن نسكب قلوبنا 

أمامك وأن تكون صلواتنا حقيقةً بالروح والحق في كل وقت. نتوسل إليك بأن ترشدنا هذا 

نا النهار في جميع أعمالنا وتزيل جميع الموانع التي تعترضنا في س بيل القيام بواجباتنا. نج 

من جميع فخاخ إبليس وأشواكه التي يخفيها لنا. اهِدنا إلى حقك واحمنا بيمينك وأعناا 

 بمعونتك وارفع قلوبنا إليك ووط د اتكالنا عليك ألنك وحدك رجاؤنا.

 بارك اللهم  لنا كلمتك وزدنا اجتهاداً بمطالعتها ومحبة للعمل بها وغيرة لنشرها. اللهم   

 عل منا ما جهلناه منها وذك رنا ما نسيناه واجعلها لنا نوراً وهدًى ورحمةً.

نصلي لك اللهم  من أجل أنفسنا أعضاء هذه العائلة. اشملنا بسالمك واغمرنا  

بإحسانك ولتحل مهابتك في قلب كل واحد منا. وباركنا بما نحتاج إليه ألن احتياجاتنا ال 

حوالنا فباركنا واحداً واحداً بحسب حكمتك وغنى مجدك تُخفى عنك وأنت تعرف أميالنا وأ

 الذي هو بالمسيح يسوع.

بهم في جميع أعمالهم، وأنجح مساعيهم.  بارك اللهم  أيضاً الغائبين من أهل هذا البيت، در ِ

ِ المعرضين لألخطار واهِد  واذكر برحمتك أنسباَءنا وأصدقاءنا. ساعد المحتاجين منهم ونج 

 ة الخراف وحلا بروحك في قلوب الجميع.الضالين إلى حظير

تعطف اللهم  باالستجابة واقبلنا ليس لبٍر أو استحقاق فينا بل ببر واستحقاقات فادينا 

 ومخل صنا الذي يليق لك وله ولروحك القدوس كل السجود والعبادة واإلكرام إلى األبد آمين.
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 مساء األربعاء

ي ندعوك ونطلب وجهك الكريم. اقبل تشكراتنا إلهنا الغفور الرحيم نجتمع هذا المساء لك

 على كل ما أنعمت به علينا من البركات الزمنية والروحية.

لتنا إياه جودتك من الوزنات والِمنَح العلوية. وإذا  أعطنا اللهم  أن نكون أمناء على كل ما خوا

تهاون أو كانت قد فاتتنا في هذا النهار فرصة لنخدمك فيها أو كنا قد خدمناك بفتور و

 قصارنا في واجباتنا فاغفر أيها اإلله الغفور واصفح إكراماً لمخلصنا الكريم.

الوقت يطير بنا على جناح السرعة، يمر بنا وال ندري، واآلن نجد أنفسنا في مساء هذا 

النهار. ساعْدنا وعل منا لكي نفتدي الوقت ونطرح عنا االستخفاف والطياشة، ونعرف عظم 

قاة علينا، وال تسمح بأن نلتهي بأباطيل هذا العالم وزخارفه. ثبتنا في طريقك المسؤولية المل

 واسكب علينا روحك لكي ننمو يوماً فيوماً بمخافتك وتقواك.

قسمَت اللهم  لنا نصيباً معيناً في هذه الحياة، فساعدنا لكي نمجد اسمك في المحل المعيان لنا 

 صالحاً لجميع الذين حولنا. وال تسمح بأن يكون في هذا العالم وأن نكون قدوة حسنة ومثاالً 

أحٌد منا سبباً لألذى أو الشر أو العثرة. بل ليكن هذا البيت لخدمتك ومخافتك ومحبتك. 

واجعل لنا عبيدك الساكنين فبِه فكراً واحداً وإيماناً واحداً ورجاًء واحداً بالرب يسوع المسيح 

 مخلصنا.

نا باركهم نفساً وجسداً وأعطنا وإياهم أن نكون من أوالدك نتوسل إليك من أجل األعزاء عند

الذين يسرون بفعل مشيئتك. بارك على المرضى منهم. والمتضايقين والمكروبين خفف 

أوجاعهم وأفرج ضيقاتهم وكن عوناً ومعزياً لهم. أرسل كلمتَك وروَحك إلى جميع الذين إلى 

د اآلن لم يعرفوا وال ذاقوا حالوة كالمك وال أدر كوا عظم محبتك التي أحببت العالم بها وبد ِ

 ظالم الجهل بضياء إنجيلك المبارك لكي يستنير الجميع ويعرفوك من الصغير إلى الكبير.

واآلن نستودعك ذواتنا نفساً وجسداً. احمنا واسهر علينا وادفع عنا كل شر واشملنا بسالمك 

 .الذي يفوق كل سالم إكراماً للمسيح يسوع فادينا آمين
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ما أكرم رحمتك يا الله التي بعنايتك تجمعنا يوماً فيوماً للسجود والعبادة. واآلن قد اجتمعنا 

لكي نطلب وجهك ونستنير بنورك فامنحنا روحك لكي نتقدم بالوقار واالعتبار باسم يسوع 

 المسيح مخلصنا.

تك بنا في الليل فلم تدُن منا نشكرك اللهم  على اجتماعنا معاً بسالمة هذا الصباح وعلى عناي

 ضربة وال أذية بل نمنا بطمأنينة وقمنا بسالمة ألن يمين الرب تحفظنا.

ال تذكر اللهم  علينا معاصينا السالفة. اغسلنا وطهرنا من جميع خطايانا بدم فادينا الكريم 

راراً فنتصالح معك به تمام المصالحة في هذا الصباح ونُعتق من عبودية الخطية لنعيش أح

لذاك الذي حررنا وأعتقنا. وامنحنا شهادة الروح فينا بأننا أوالد الله حقاً والثقة األكيدة التي 

 بها نقدر أن نصرخ إليك يا أبا اآلب.

حب ِب إلينا وصاياك الطاهرة وزدنا رغبةً في أن نخدمك. وأعِطنا أن نشعر بعمق محبتك 

أحببتنا أوالً وساعدنا لكي نُظهر محبتنا بفعل  الدائمة بيسوع المسيح وعل منا أن نحبك ألنك قد

إرادتك ومشيئتك الصالحة. وال تسمح بأن نكون مسيحيين باالسم فقط بل أن نكون بالفعل 

 والحق من تالميذ المسيح الصادقين وأن نحبه ونحفظ وصاياه.

كي يقيم فيها أيها اآلب السماوي الواعد األمين، اسكب علينا روحك لكي يعزينا ويُِعدا قلوبنا ل

 ويسكن في قلب كل واحد منا فنكون هياكل مقدسة.

كن معنا في جميع أعمال هذا النهار هادياً ومعيناً واحفظ أرجلنا من الزلل. وأنقذنا من 

 التجارب والخطايا المحيطة بنا وال تُْسِلمنا إلى أشراك العالم والجسد والشيطان.

يوم وساعدنا لكي نعمل خيراً كلما سنحت لنا عل منا وأرشدنا في كل ما تطلبه منا هذا ال

 فرصة لعمل الخير. أعطنا ألسنة صادقة وأخالقاً مسيحية مستقيمة.

امنحنا روح االتضاع واللطف وكرم األخالق والقناعة وطول األناة لكي نحمل بعضنا أثقال 

 بعض وهكذا نتمم ناموس المسيح.

رسخ فيه ثابتين وغير متزعزعين عن ليكن إيماننا موطداً على المسيح صخرة خالصنا فن

بساطة القلب النقية الخالصة. وال تسمح بأن نُحَمل بكل ريحِ تعليم أو نتقلقل بما نراه من 

القدوة السيئة واألفعال القبيحة التي يجترمها اآلخرون بل أن نثبت بالمسيح يسوع وبإنجيله 

 الطاهر.
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ن من المبشرين لكي يبثوا بشرى الخالص. أرسل اللهم  نوَرك وحق ك إلى العالم وأعد  كثيري

أَْقبِْل بالضالين إليك وأظهْر قوةَ روحك في خالص البشر. واآلن نسلم أنفسنا وكل من لنا 

 لعنايتك في هذا اليوم بواسطة يسوع المسيح مخلصنا آمين.
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في جميع  اللهم  أبا ربنا يسوع المسيح نشكرك على عطاياك ونعمك التي أسبغتها علينا

 أعمال النهار. نحن ال نستحق شيئاً من مراحمك الكثيرة ومع ذلك تزيدنا منها يوماً فيوماً.

نعترف اللهم  بعدم استحقاقنا ونتوسل إليك بأن تزيدنا شعوراً به، واجعل قلوبنا تتحد مع 

غير إقرار ألسنتنا. اجعلنا نعرف ذواتنا كما نحن لكي نعرف أنك إله كل نعمة تباركنا على 

 استحقاق وتفيض علينا من كرمك في المسيح. زدنا اللهم  اتضاعاً وشكراً ومحبةً.

عيناك كانتا علينا وراقبتنا طول النهار أينما ذهبنا وكيفما توجهنا، وكلماتنا التي تفوهنا بها 

قد سمعتها بأجمعها، وأفكار عقولنا وأميال قلوبنا ال تخفى عنك، فتحنن اللهم  علينا وارحمنا. 

اغفر لنا واصفح عن كل ما أثمنا به من إهمال الواجبات وعدم األمانة وقلة اإلخالص 

ومحبة الذات والتمسك بالعالم. وال تذكر علينا األفكار الفاسدة والكلمات الردية واألعمال 

القبيحة. ال تحسب اللهم  علينا شيئاً مما ارتكبناه من اإلثم والمعصية. وامنحنا السالم معك 

 ً  البنك الوحيد الحبيب. إكراما

لتحل  بركتك على كل ما عملناه في سبيل الخير والخدمة. وتجاوز مترئفاً عما كان منه غير 

مرضي لديك وتعطف بقبول ما هو مرضٌي. امُح كل تأثير فاسد ناشئ مما عملناه أو قلناه. 

 واجعل جميع معامالتنا وحديثنا مع الغير تؤول للخير.

ي تتعهدنا بالمعزي روحك القدوس يوماً فيوماً وتزيد شعورناً ليتك أيها اآلب السماو

واختبارنا لفعل قوته في قلوبنا. زد غيرتنا اللهم  في الطلب لهذه البركة العظيمة وضع في 

 قلوبنا اإليمان والتوقع لنيلها.

ك إلهنا الذي علمنا بأن ندعوه أبانا وأمرنا أن نأتي إليه كالبنين فاآلن بكل سرور نأتي إلي

ونحتمي بظل حمايتك فال يدنو منا شرٌّ وال ضيم إذا كنت قريباً منا. أدخلنا اللهم  تحت 

حمايتك نحن وجميع أحبائنا في هذا الليل وأعطنا نوماً منعشاً وأيقظنا بالسالمة في الصباح 

القادم. وكل ما نسأله هو باسم مخلصنا ووسيطنا، فإكراماً له ارحمنا واستجب لصوت 

 .دعائنا آمين
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سبحانك اللهم  الساكن النور إلى األبد والذي ال يدنو منه الظالم البتة. قد اضطجعنا عبيدك 

في الليل الماضي ونمنا بسالمة ثم استيقظنا ألن يمينك تعضدنا. نشكرك أيها اآلب السماوي 

نعمتك التي على عنايتك بنا في ظالم الليل الدامس ونرفع قلوبنا بالحمد والتسبيح من أجل 

 تجود بها ليالً ونهاراً.

نحن بعنايتك وجودتك قد دخلنا اآلن في يوم آخر وهو مرحلة جديدة من مراحل  

سفرنا نحو السماء نقطعها في سبيل خدمتك ووزنة نتاجر بها لك، فساعدنا لكي نقوم بأعباء 

ضي هذا اليوم الخدمة ونجد  فيها. أنهض اللهم  هممنا وأرشد سبلنا حتى ال نضل ونخطئ فنق

 بمخافتك وتقواك ومحبتك.

إننا نختلط في أعمالنا اليومية مع اآلخرين بالمعاملة والمعاشرة فساعدنا لكي نفعل  

كل شيء بحسب مسرتك ولمجد اسمك. أعطنا أن نبتهج ونفرح عند سنوح الفرص التي 

لكي نخدمك  يمكننا أن نخدمك فيها وأكد لنا محبتك التي هي بالمسيح يسوع واعضدنا وأعنا

 باإليمان والشكر والمحبة.

نحن اللهم  ضعفاء وأذالُء وبال نصير في العالم فكن معنا ورافقنا بروحك القدوس  

لكي نقوى على فعل مرضاتك وننتصر على التجارب المحدقة بنا وليس لنا رأي وال تدبير 

 ً لنا وأعطنا الحكمة  وال فينا قوة فمن عندك التدبير. فتحنن اللهم  علينا وارحمنا وكن عونا

 النازلة من فوق لكي نتدرب في جميع أعمالنا فال نخرج بها عن مرضاتك.

قدس أيها اآلب القدوس أفكارنا وهذب أخالقنا وطهر نوايانا وأعطنا أن ننمو إلى  

ملء قامة المسيح في جميع الفضائل واألعمال الصالحة وثبت خطواتنا في سبلك المستقيمة 

 نا.حتى ال تزل  أرجل

هب لنا اللهم  أن نقتنع بما عندنا ونشكرك عليه، وأبعد عنا كل اآلمال الطامحة،  

 وأعطنا روحاً هادئاً ساكناً يرغب ويبتهج بفعل مشيئتك.

ترأف اللهم  وأشفق علينا، فإننا ضعفاء وليس فينا قوة البتة، وانظر إلى أحزاننا  

سب احتياجاتنا وكثرة رحمتك، وهمومنا والتجارب المعرضون نحن لها. أنعم علينا ح

 وانظر إلى كل منا فرداً فرداً، وهب له فيض جودتك ما يحتاج إليه نفساً وجسداً.

قد اجتمعنا اآلن باسم فادينا ونؤمن بحضوره بيننا ألنه قد وعد أنه إن اجتمع اثنان أو ثالثة 

مسيرنا في باسمه يكون في وسطهم. تعال أيها الرب يسوع واحضر معنا وخذ بأيدينا في 

 هذا العالم مثبتاً خطواتنا في طريق الخالص التي تؤدي إلى الحياة األبدية.
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باركنا اللهم  وأمل أذنيك إلى صوت تضرعاتنا ليس الستحقاق فينا ولكن لبر  

واستحقاقات حمل الله الذي يرفع خطايانا والذي يكون لك وله وللروح القدس اإلله الواحد 

 ود إلى األبد آمين.كل المجد والكرامة والسج
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أيها الرب إلهنا ساعدنا اآلن لكي نعبدك بالروح والحق. وتحنن علينا هذا المساء  

 بقبول صالتنا التي نقدمها عن يد وسيطنا وشفيعنا يسوع المسيح.

نشكرك اللهم  على الصالة ألنها نعمة فوق كل ثمن. نشكرك ألنك ال تسمح لنا أن  

فقط بل أن نشترك جميعاً أهل هذا البيت في الصالة لك. نشكرك على نصلي إليك سراً 

الفرص اليومية التي نتمتع بها. ونحمدك ألن الطريق مفتوح لنا بواسطة مخلصنا الكريم 

الذي هو نفسه الطريق الحي وألن الروح القدس يعين ضعفاتنا. عل ِْمنا أيها الرب أن نعرف 

ا من أن نصلي بتهاون وامأل قلوبنا باالعتبار والوقار جيداً قيمة الصالة وبركاتها. احفظن

 عند الصالة.

عندنا أيها الرب إلهنا أشياء كثيرة نتقدم بها إليك في الصالة. ولنا أشياء كثيرة أيضاً  

يجب أن نشكرك عليها. نشكرك أيها الرب على جودك علينا. ماذا نحن حتى تباركنا بمثل 

بركاتك وتزيد لنا من مراحمك. واآلن وصلنا إلى نهاية هذه البركات. كل يوم تجدد علينا 

يوم آخر وقد كان مشحوناً بالبركات وأنت أفضتها علينا وأدمت لنا جميع أسباب الراحة 

واللوازم المعتادة وحرستنا من الشر. وهذه جميعها ال نقدر أن نحصل عليها إال من لدنك. 

لك يا الله، نسبحك ونشكرك على بركات كل يوم إنما هي عطية جديدة من يدك. نسجد 

 عظيم إحسانك وجودك.

نتوسل إليك أيها اإلله الغفور من أجل مغفرة خطايانا والسالم بدم الحمل. تجاوز عن  

سيئاتنا جميعها وال تذكر علينا واحدة منها هذه الليلة. قد أثمنا وضللنا. أهملنا ما يجب علينا 

القدوس واغسلنا بذلك الدم الثمين دم المسيح  فعله وفعلنا ما ال يجوز فطهرنا أيها اآلب

 مخلصنا.

نصلي لك أيها اآلب السماوي بأن تجد دنا بالروح القدس. احفظنا من الفتور والتهاون  

احفظنا من قساوة القلب وعدم االهتمام المفرط والكسل. نحن في افتقار دائم إلى نعمتك 

 تحيي القلوب. وروحك القدوس فنتضرع إليك بأن تهب لنا قوته التي

نطلب إليك أيضاً من أجل باقي الناس. افتقد أحباَءنا بمعونتك ونعمتك وبركتك. وإذا  

ِه بكلمتك  كان أحدهم بعيداً عنك فليسمع صوتك وليأِت إليك. وإذا كان أحٌد حزيناً فعز ِ

وروحك أو كان في ريٍب فكن مرشداً له أو كان ضعيفاً أو مريضاً أو محتاجاً فكن عوناً 

ل المتاعب لخيرهم. ترأف اللهم  واستمع صلواتنا ألجلهم إكراماً و ِ ر أحوالهم وحو  سنداً له. يس ِ

 البنك العزيز.
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م بإدخالنا وإياهم تحت حمايتك هذه الليلة. وليرافقنا سالمك ويحل علينا   واآلن تكر 

 رضاك فننام بالسالم معك. وكل ما نسأله باسم مخلصنا آمين.
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يا سامع الدعاء نتضرع إليك هذا الصباح بأن تسمع لنا وتقبلنا إكراماً لفادينا.  اللهم   

أتنا على أن نقترب منك اقتراب البنين بواسطته. وهكذا نحن ندنو منك اآلن.  أنت قد جرا

قد سهرت علينا وحرستَنا ونحن نيام فكانت الظلمة لديك كالنور. دفعت عنا الشر  

 ن استيقظنا ومازلت حاضراً معنا.ومنحتنا األمن والنوم. واآل

اللهم  إلهنا المتحنن، ال تحجب وجهك عنا، وال تمنع إحسانك. أضْئ سبيلنا هذا النهار  

بنور من العُلى، ورافقنا بمعونتك الصالحة، وليحل سالمك في قلوبنا ويسكن روحك فينا. 

 له خالصنا.ليس لنا من حكمة وال جودة وال قوة، فال تتركنا وال تبتعد عنا يا إ

اكتب كلمتك على قلوبنا وبارك لنا الفصل الذي قرأناه اآلن منها. وإذا كنا حقاً قد ذقنا  

أن الرب كريم فساعدنا لكي تزداد رغبتنا شيئاً فشيئاً في مطالعة كلمته. خاطبنا اللهم  بها 

 واجعلها تكون في نفوسنا كلمة حية.

أصحاب التروي واالهتمام وال تسمح أن أيها اآلب القدير اجمع أفكارنا واجعلنا من  

نصرف الوقت بال فائدة. احفظنا من العُجب والجهالة والميل العالمي. كن معنا أيها اآلب 

الشفوق مجتمعين كنا أو متفرقين. زدنا اتضاعاً وانتباهاً ورغبة في الصالة. وأعطنا روح 

 االبتهاج بك واالتكال عليك.

ل طريقك أمامنا. وإذا كنت تدعونا اليوم إلى عمل بي ْن اللهم  ماذا تريد أن نفع  ل. سه ِ

ال نتوقعه فساعدنا لكي ندرك إرشادك ونتبعه. وإذا سمحت إرادتك بأن نقع في مصيبة أو 

 تجربة فاجعل لنا معها المنفذ. احفظنا من الشرير وال تسلمنا إلى الخطية.

يع األعزاء عندنا، بارك جميع الذين نسكن بينهم، جيراننا وأصدقاءنا. بارك جم 

قريبين كانوا أم بعيدين. بارك الذين أساؤوا إلينا أو تكلموا علينا كالماً قبيحاً أو أرادوا لنا 

 شراً. اغفر لهم وباركهم. بارك أيضاً على جميع الذين هم في مرض أو حزن أو احتياج.

وال سيما الذين  بارك اللهم  بالدنا. لتنتشر الديانة الحقيقية بيننا. بارك خدمة إنجيلك 

يخدمونك في هذا المكان. احفظ لبالدنا نور حقك. أبطل مقاصد الشيطان. مدا يمينك القادرة 

الستئصال الشر والرذيلة. وانزع األفكار الكفرية. وأبطل التجديف والسكر. امنح الذين 

نا يعرفونك روح الصالة واإليمان لكي يسألوا فينالوا هدايتك ونعمتك. اغفر لنا واقبل

 وأرشدنا واعضدنا إكراماً للمسيح مخلصنا آمين.
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 مساء السبت

أيها الرب إلهنا قد مر  بنا يوم آخر ونحن أهل هذا البيت ندنو منك متوسلين إليك بأن  

تتطلع من علو سمائك وتلتفت إلينا بعين اللطف والرضى إكراماً للمسيح مخلصنا. اسمع 

 ستمع استجب يا رب.اللهم  من السماء مسكن قدسك، وعندما ت

برحمتك قد أبقيتنا أحياء إلى نهاية هذا األسبوع وكنت كل يوم تجود علينا ببركاتك  

فلم نفتقر إلى شيء وكنا نروح ونجيء باألمن والسالمة. قد هديتنا وأعنتنا وعزيتنا فلك 

 الحمد والشكر أيها اآلب الجواد على مراحم األسبوع كلها.

وتقصيراتنا التي اجترمناها في األسبوع الماضي. وإذا  اغفر اللهم  جميع معاصينا 

كنا قد أخطأنا سهواً أو عمداً أو كنا قد ضللنا عن سبلك القويمة فتعطف يا أبا الرحمة 

رنا منها.  بالصفح والمغفرة وال تترك علينا خطية واحدة إال وأنت مطه ِ

خصوص. وإذا ونتوسل إليك بأن تهب لنا عفوك عن خطايانا هذا النهار على ال 

كنت، أيها اآلب الذي يرى كل شيء، قد رأيت أحداً من أهل هذا البيت قد خالف ناموس 

المحبة أو أضمر نوايا سيئة نحو أحد آخر أو استشاط بالغضب أو كان سيء األخالق، 

فاغفر وارحم وترأف. اغفر كل خطايانا على اختالف أنواعها، الخطايا الظاهرة التي رآها 

 ترة التي تراها أنت وحدك. ال تبِق علينا واحدة منها إكراماً البنك العزيز.الغير والمست

واآلن قد دنونا من يوم الراحة فنشكرك على هذه العطية. أعدانا بنعمتك ليومك  

المقدس. أَِعناا لكي نطرح الهموم العالمية جانباً، واجعل يومك المقبل يوم راحة لنا عقالً 

 العالمية أن تشغل عقولنا. ساعدنا لكي ننقطع عن العالم إليك. وجسداً، وال تسمح لألمور

بارك لنا وسائط نعمتك. أعدا قلوبَنا بروحك لقبول كلمتك. افتح بصائرنا لفهم كالمك.  

 اطبعه على قلوبنا واكتبه على صفحات عقولنا.

كن مع خدمة اإلنجيل في اليوم المقبل. ساعدهم في االستعداد للتبشير بكالمك.  

ل ِمهم لكي يعل موا اآلخرين. هْب لهم نعمةً لكي يتكل موا بحسب مشيئتك. أعنهم وأرشدهم ع

حهم واجعلهم وسائط في يدك لربح النفوس.  وفر 

أدخلنا أيها اآلب القدير وجميع األعزاء عندنا تحت حمايتك هذه الليلة. امنحنا نوماً  

سمع صوت دعائنا واقبلنا إكراماً ليسوع منعشاً يجد د قوانا لليوم اآلتي. ادفع عنا كلا شر وا

 المسيح ربنا آمين.
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 األسبوع الثالث

 صباح األحد

إليك نرفع قلوبنا يا ساكن السماء في يومك المبارك هذا. لنفرح ونبتهج بك. ساعدنا 

 بروحك، وامنحنا سالماً وبهجة، واجعل لنا يومك هذا يوماً سعيداً.

واآلن استيقظنا في يوم ليس كسائر األيام بل هو بنعمتك قد حفظتَنا في الليل الماضي  

يومك المقدس أيها الرب إلهنا. أنت قد عيانتَه وأفرزته لنا وسمحَت لنا مرة أخرى بأن نتمتع 

 بعطية محبتك.

يا إلهنا إله المحبة والجود ساعْدنا لكي نصرَف هذا اليوم باألمانة واالستقامة. باركهُ  

ه مقدساً. اجعلنا نطلبك وارفع عواطف قلوبنا إليك. قد أرحتَنا هذا وقد سه لنا وأعناا لكي نحفظ

اليوم من األعمال والهموم الدنيوية فامنحنا نعمةً لكي نستفيد من هذه الراحة وننقطع بكليتنا 

 إليك.

في هذا اليوم يُفتَح بيت عبادتك لنا فامنحنا أن نذهب إليه بكل سرور. أعدنا بروحك  

 الحق. أك د لنا حضورك فيما بيننا إذ تخاطبنا بكلمتك.لكي نعبدك ونسجد لك ب

كن مع الذين يقفون هذا اليوم باسمك لكي يبشروا بكالمك. ال تبتعد عنهم حينما  

يأخذون في االستعداد للتبشير. ووقت التبشير ضع كالَمك في أفواههم لكي ينادوا بحقك بكل 

د أيها اآلب الكريم بهذه البركات جسارة ولكي يشهروا سر اإلنجيل الذي هم سفراء له. جُ 

 هنا وفي كل مكان حيث يكون خدمة إنجيلك.

بارك كلمتك هذا اليوم للصغار كما للكبار. بارك عليها حينما تُقرأ ويُعَلام بها في  

مدرسة األحد كما تبارك عليها حينما يُبَشار بها في محل العبادة. بارك على المعلمين 

 ميعهم منك أيها المعلم الصالح.واألوالد وهب أن يتعلم ج

أيها اآلب الرؤوف الرحيم نتضرع إليك من أجل رحمتك وأمانتك بأن تشفق على  

الذين يعرفونك. ما أكثر الذين يصرفون هذا اليوم بالجهالة واإلثم. تحنن عليهم وبل غ كلمتك 

  إلى آذانهم ونبه بها ضمائرهم. وليقنعهم روحك القدوس بخطيتهم وشقاء حالهم.

زدنا اللهم  اهتماماً في خير نفوس اآلخرين وغيرة حقيقية لك. امنحنا اجتهاداً ورغبة  

 في الصالة وكل ما تأمرنا به لكي نفعله فامنحنا أن نعمله من كل قوتنا.

 اقبلنا واسمع لنا صلواتنا هذه الضعيفة الناقصة إكراماً لمخلصنا آمين. 
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 ه اآلب والرب يسوع المسيح.سالم على األخوة ومحبة باإليمان من الل 

 النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح مع عدم فساد. آمين. 
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 مساء األحد

 أيها اآلب السماوي نركع أمامك لكي نختم هذا اليوم بالصالة والشكر. 

قد أبقيتَنا اللهم  أحياء فرأينا يوماً آخر من أيامك المقدسة وجمعتَنا معاً للعبادة  

ع كلمتك فيه ومنحتَنا فرصة للتأمل. فاقبل اللهم  متعطفاً تشكراتنا القلبية على جميع والستما

 خيراتك الروحية.

كاَد اليوم ينقضي ويزول ولكن ال تسمح أن تزول عنا بركاتُهُ بل لترسخ كلمتك في  

ل قلوبنا وتنطبع حقائقها الثمينة على صفحات أذهاننا. ال تجعلنا سامعين وناسين ما نسمعه ب

سامعين وعاملين بالكلمة. أنت وحدك قادر على كل شيء وتقدر أن تزيد لنا من روحك 

 ومن كلمتك فزدهما اللهم  في قلوبنا وفي قلوب آخرين كثيرين.

اغفر لنا جميع ذنوبنا التي ارتكبناها هذا اليوم. إذا كانت أفكارنا قد تشتت أو كانت  

ترامنا ناقصاً أو أصغينا لكلمة الحياة بتهاون فاشفق قلوبنا لم تتحد بعبادتنا الظاهرة أو كان اح

اللهم  واغفر لنا من أجل مخلصنا. نعترف اللهم  بأننا ال نعمل عمالً إال وهو ملطوخ 

 بالخطية، فطهرنا بدم فادينا الكريم من جميع آثامنا وخطايانا.

تحنن اللهم  واقبل تضرعاتنا ألجل باقي الناس. إذا كان أحد من أعزائنا قد صرف  

هذا اليوم بطريقة غير الئقة فاغفر له وأرشده إليك. ترأف اللهم  على جميع الذين قد دناسوا 

وأهملوا هذا اليوم المبارك. ارحمهم حسب كثرة رحمتك، وال تأخذهم من هذه الدنيا وهم بعد 

بل أعطهم فرصة لكي يتوبوا. أِرهم خطاياهم. أرشدهم إليك. عل مهم أن  في خطاياهم،

 يعرفوا المخل ص ويعتبروا يومك المقدس.

واآلن نسل م ذواتنا إليك. لتحل بركتك علينا ونحن نيام وعلى الذين نحبهم ونعزهم  

 أينما كانوا من أجل المسيح مخلصنا آمين.

يَتَقَداِس اْسُمَك. ِليَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي الساَماِء أَبَانَا الاِذي فِي الساَماَواِت، لِ  

ْذنِبِيَن َكذِلَك َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. َواْغِفْر لَنَا ذنوبنا َكَما َنْغِفُر نَْحُن أَْيًضا ِلْلمُ 

ةَ، َواْلَمْجَد، إِلَى األَبَِد. إِلَْينَا. َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَ  يِر. ألَنا لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوا ر ِ نَا ِمَن الش ِ ْجِرَبٍة، لِكْن َنج ِ

 آِميَن.

وسالم الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وعقولنا في معرفة ومحبة الله وابنه  

ن علينا ومعنا إلى يسوع المسيح ربنا. وبركة الله القدير اآلب واالبن والروح القدس تكو

 األبد آمين.
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 صباح االثنين

أيها الرب إلهنا قد اضطجعنا ونمنا وبعنايتك الصالحة استيقظنا بسالمة فنشكرك  

 على عنايتك بنا في الليل.

قد انقضى يومك المبارك ورجعنا إلى أشغالنا االعتيادية فتكرم اللهم  بأن ترافقنا في  

ه. ليسكن روحك القدوس في قلوبنا لكي يكون كل ما جميع أعمالنا. ارشد كالً منا وقو   ه وعز 

نعمله بموجب إرادتك. نتضرع إليك بأن تساعدنا على التيقظ واالحتراس. ال تسمح بأن 

نتغافل لئال نسقط في التجربة. أعدانا بنعمتك لمالقاة كل ما يعرض لنا. لقبول األخبار التي 

لمالقاة المصاعب والتجارب. ليتقدمنا نور وجهك ترد علينا. لمعاشرة من نكون فيما بينهم. و

أيها اآلب المتحنن في كل األشغال. أرشدنا بمشورتك. وأعِطنا بأن نكون خرافاً صادقة 

للراعي الصالح نسمع صوته ونتبعه ولكن احفظنا من اتباع الغريب. ال تسمح بأن نغتر 

 العالم والجسد والشيطان. بداع شرير أو نضل بقدوة رديئة. واحمنا هذا النهار من تجارب

نتعاطى عبيدك األعمال االعتيادية هذا النهار كما قسمت لنا وكما دبرت إرادتك  

تك اإللهية وأن نخدمك ونعمل مشيئتك  الصالحة. ومع ذلك أعِطنا أن نبقى على ذكٍر من عز 

كون ونسعى جهدنا ألجل خير نفوسنا. ساعدنا لكي تكون كنوزنا وقلوبنا في السماء ولكي ي

 هذيذنا على الدوام باألمور الروحية.

قد عل متَنا اللهم  في كلمتك بأن نسعى في خير اآلخرين فساعدنا لكي نفعل ذلك وال  

نصرف الوقت كله في منفعتنا الخاصة. أنعم علينا لكي نكون لطفاء بشوشين وسبب تعزية 

الخصوص. ساعدنا وفرح لكثيرين وأنشئ فينا رغبة شديدة في خير اآلخرين الروحي على 

 لكي نستفيد بكل فرصة وادفع عنا الكسل والخوف وامنحنا نعمة من فوق.

قد علمتَنا أيضاً بأن نصلي من أجل اآلخرين. فبارك في هذا النهار أنسباَءنا  

العزيزين وأصحابنا وجيراننا. أنت تعرف أيها الرب ما هو األفضل واألحسن لكل منهم. 

 راه موافقاً.باركهم واحداً واحداً بما ت

 اسمع لنا واقبلنا يا الله أبانا إكراماً لمخلصنا ابنك العزيز. آمين. 

وإله السالم الذي أقام من األموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد  

األبدي ليكملكم بكل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عامالً فيكم ما يرضي أمامه بيسوع 

 اآلبدين آمين. المسيح الذي له المجد إلى أبد
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 مساء االثنين

نجتمع أمامك اآلن أيها اآلب السماوي باسم مخلصنا في آخر هذا النهار لكي نشكرك  

 على ما تفضالت به علينا من المراحم ونلتمس النعمة والمغفرة عن ذنوبنا وخطايانا.

 عينُك كانت علينا في هذا النهار بطوله. وعرفت كيف صرفنا الوقت. ال يخفى عنك 

شيٌء من كل ما عملناه أو قلناه أو افتكرنا به. اللهم  الذي عيناه أطهر من أن تنظر الشر، 

نعترف بأننا ال نقدر أن نقف أمام عينيك إال باستحقاق يسوع المسيح ربنا. فمن أجله 

 نتضرع أن تعفو عن جميع آثامنا وتقبلنا.

علينا بركاتك هذا النهار ما أعظم جودك علينا ونحن ال نستحق شيئاً منه. قد جددَت  

ورزقتنا كل ما نحتاج إليه. حفظتنا في قيد الحياة ومنحتنا الصحة والسالمة ولم تحرمنا شيئاً 

 من وسائط نعمتك فنشكرك على إحسانك إلينا في جميع هذه البركات.

اللهم  أبانا السماوي قد تحننت علينا وباركتنا دون كثيرين من بني جنسنا وذلك ليس  

فينا بل من محبتك الخالصة. قد منحتنا كثيراً من أسباب الرفاهية التي ليست لصالح 

لكثيرين وفوق ذلك كله قد أعطيتنا كلمتك وهديتنا إلى معرفتك بالرب يسوع المسيح. هب 

لنا اللهم  أن ال يشرق نور إنجيلك على أحد منا بدون فائدة. هب لنا أن نكون مسيحيين 

 لكي ننمو في النعمة. بالحق. وهب لنا روحك القدوس

تعطاف أيها الرب الكريم الرحيم وامنح اآلخرين بركاتك الروحية هذه كما قد وهبتها  

لنا. أشفق على الوثنيين الذين يسجدون لألخشاب والحجارة. كن مع الذين وقفوا ذواتهم لبث  

 بشرى الخالص بين هؤالء الوثنيين. باركهم في أعمالهم وامنحهم قوة من العُلى.

وإذا كنا عبيدك قد عملنا شيئاً لخير واحد أو تعزيته فليكن اسمك مباركاً. وإذا كنا قد  

تكل منا أو عملنا شيئاً ينتج عنه نتائج رديئة فامُح تلك النتائج السيئة وال تدعها تمتد. احِمنا من 

إليه كل ما يجلب العار على اسم سيدنا وما يكون عثرة في سبيل الغير لصد هم عن اإلتيان 

 وأعطنا أن نحترس في كل طرقنا وكل أعمالنا.

قد دنا وقت الرقاد والراحة فاحِمنا بعنايتك واسهر علينا وعلى كل األعزاء عندنا  

وادفع عنا كل شر. احمنا من األفكار الباطلة والشرور التي تحيط بنا من الخارج وكل ما 

 نسأله هو باسم يسوع المسيح مخلصنا.

فوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في معرفة ومحبة الله وابنه وسالم الله الذي ي 

يسوع المسيح ربنا. وبركة الله القدير اآلب واالبن والروح القدس تكون علينا وتدوم معنا 

 إلى األبد. آمين.
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 صباح الثالثاء

أيها الرب إلهنا الذي أعاد علينا هذا اليوم نعود نحن عبيدك ونطلب وجهك فأنعم  

مع لصالتنا من أجل مخلصنا إلهنا القدير المتعالي. نحن ضعفاء وبال نصير في علينا واس

العالم وأنت متكلنا وعوننا ونصيرنا. بك نحيا ونتحرك ونوجد، فتحنن اللهم  وأفِض علينا من 

مراحمك ما نسد به احتياجنا. أهِدنا في سبلك. احفظنا من اإلثم والمعصية. ادفع عنا كل شر. 

ب فال ترفضنا وال تتركنا يا إله خالصنا.قد كنَت معيناً   لنا أيها الر 

نعترف اللهم  بجميع مراحمك التي أنعمَت علينا بها. قد حفظتنا منذ وجودنا لآلن  

لت ما  جت عنا كروبنا، وحو  بعنايتك. أعنتنا بنعمتك. وأعلتنا بجودك. عزيتنا في الحزن. فرا

ا القلبية من أجل كل ما غمرتنا به من أبحر كنا نظنه شراً إلى خير. فاقبل اللهم  تشكراتن

 مراحمك المتدفقة.

عل منا أيها اآلب السماوي أن نخضع بكل ما تعاملنا به بدون تذمر فإنك بحكمتك تدبر  

 جميع أمورنا حسناً. وامنحنا نعمة لكي نقنع في كل ما قسمته لنا.

 ليس في العالم بل فيك.زد أشواقنا إليك. كن أنت نصيبنا. وعل ِمنا أن نطلب سعادتنا  

يا لألسف. ما أشد ميلنا إلى الضالل. احفظنا اللهم  بيمينك. ما أشد ميلنا إلى أن  

ننساك في مهماتنا العالمية. فترأف اللهم  وأعنا لكي نذكرك دائماً. ليمكث روحك القدوس فينا 

 هذا اليوم لكي تُحفظ قلوبنا منك على الدوام.

أينما كنا. ساعدنا لكي نسلك كما يليق بخدامك مع كل كن معنا أيها اآلب الشفوق  

الذين نعاشرهم. وأنعم علينا لكي نفعل مرضاتك في كل األحوال. امنحنا أن نكون مترفقين 

 وصبورين. احفظنا من الغضب والكالم الباطل واألفكار والشهوات الفاسدة.

اً وجسداً. وهب أن احرس بعنايتك جميع الغائبين عنا. تعهدهم بعنايتك. باركهم نفس 

 نكون نحن وإياهم سالكين في طريق الحياة األبدية.

 اغفر اللهم  لنا جميع ذنوبنا وتعطف بقبولنا واستماع صلواتنا من أجل المسيح مخلصنا.

ي الساَماِء أَبَانَا الاِذي فِي الساَماَواِت، ِليَتَقَداِس اْسُمَك. ِليَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِ  

ْذنِبِيَن َكذِلَك َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. َواْغِفْر لَنَا ذنوبنا َكَما َنْغِفُر نَْحُن أَْيًضا ِلْلمُ 

يِر. ألَنا لََك اْلُمْلَك، َواْلقُ  ر ِ نَا ِمَن الش ِ ةَ، َواْلَمْجَد، إِلَى األَبَِد. إِلَْينَا. َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِرَبٍة، لِكْن َنج ِ وا

 آِميَن.
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 مساء الثالثاء

إلهنا الكريم الجواد، نجتمع لدى عرش نعمتك باسم فادينا، فاقبلنا هذا المساء بشفاعته  

واسمع لصوت تضرعاتنا. علمنا أن نصلي وامنحنا مساعدة روحك القدوس. اجمع أفكارنا 

كي نتقدم بالوقار والخشوع وبرغبة حارة لطلب عندما نسجد أمامك وارفعها إليك. ساعدنا ل

نعمتك وبركاتك. وال تسمح بأن تكون عبادتنا صورة باطلة بل أعطنا أن نسجد لك بالروح 

 والحق.

نشكرك اللهم  على مراحم النهار ولوازم البيت والصحة والسالمة. زدنا حمداً  

ير. وأعن ا لكي نرى محبتك وشكراً. امأل قلوبَنا بالثناء على جودك وكرمك يا واهب كل خ

 في كل ما نلناه من البركات كل يوم.

إذا كنا قد نسيناك هذا النهار أو ات بعنا أهواَءنا الجسدية أو أذنب أحدنا إلى اآلخر،  

فاغفر اللهم  واصفح من أجل رحمتك بالرب يسوع المسيح. نحن نلقي كل رجائنا عليه 

 ، فإكراماً له امُح جميع آثامنا وخطايانا.ونتكل على دمه الكريم الذي ُسفك من أجلنا

ونتضرع إليك على الخصوص بأن تعلمنا جميعاً أن ندرك ونصدق المحبة التي  

أحببتنا بها لتخليص نفوسنا. قد أظهرت محبتك لنا بإرسالك ابنك الوحيد إلى العالم لكي نحيا 

ة عن خطايانا. لتكمل محبتك به. هب لنا اللهم  أن نحيا به حقيقة وأن نتخذه مخلصاً لنا وكفار

 فينا ومحبتنا لك، فإنك قد أحببتنا أوالً. وأنِعم علينا لكي نحب بعضنا بعضاً. 

إذا كنا قد قص رنا في القيام بواجبات المحبة أو بعمل الخير أو كنا تكلمنا أو افتكرنا  

اللهم  كل خطية  في سوء للغير، فاشفق اللهم  وترأف علينا واغفر لنا من أجل فادينا. اغفر لنا

نا من االستخفاف والتهاون بالخطايا وأعطنا ضمائر حس اسة أمينة  رأيتها فينا مهما كانت. نج 

 وقلوباً لي نة وأنرنا بكلمتك وروحك.

واآلن نستودعك ذواتنا أيها الرب اإلله فاشملنا هذه الليلة نحن وجميع األعزاء عندنا  

ضين بعنايتك وحراستك. اذكر برحمتك جميع المص ابين باألمراض واألوجاع والمعر 

لألخطار هذه الليلة والمبتلين بما يحرمهم الراحة. خف ف اللهم  مصائب الجميع وباركهم نفساً 

وجسداً. وكل ما نسأله هو باسم يسوع المسيح ربنا والقادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا 

خلصنا له المجد والعظمة والقدرة أمام مجده بال عيب في االبتهاج. اإلله الحكيم الوحيد م

 والسلطان اآلن وإلى كل الدهور. آمين.
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اللهم  أبا ربنا يسوع المسيح الذي حفظنا بنعمته في الليل الماضي سالمين وأتى بنا  

إلى هذا الصباح نشكرك على بركاتك التي ما زلت تشملنا بها وعلى أسباب الراحة 

 ا شيئاً منها.والمراحم التي لم تحرمن

ساعدنا لكي نصرف هذا اليوم باالستقامة. امنحنا نعمة لكي نرفع أعيننا إليك ونسلك  

معك ونتكل عليك ونخدمك عاملين إرادتك في كل حين وحال. واجعل أن يكون هذا اليوم 

 يوماً سعيداً بحضورك معنا ورضاك علينا. 

أشراك الشيطان وفخاخ العالم  احمنا أيها اآلب السماوي من كل شر. وال تسلمنا إلى 

وخداع قلوبنا. احفظنا من االتكال على ذواتنا ألننا ضعفاء. علمنا أن نطلب القوة منك ونتكل 

ِ إيماننا.  عليك وحدك. زدنا اتضاعاً وقو 

باركنا أيها اآلب الجواد نحن أعضاء هذه العائلة. ليحل  السالم والمحبة فيما بيننا.  

 ً رضي النفس محباً لخير اآلخرين. اسكن بروحك في هذا البيت،  اجعل كل واحد منا لطيفا

 ليكن مصدراً للخير والقدوة الصالحة لجميع الساكنين حولنا.

بارك جميع الذين نسكن فيما بينهم جيراننا والذين نتعامل معهم، وامنح أن يقدر كلٌّ  

دقة موطدة على منا على أن يعاشرهم ويخالطهم كأحد خدامهم. واجعل مبادئنا صحيحة صا

اإلنجيل الطاهر حتى ال نجلب عاراً على االسم الذي تسمينا به. وامنحنا أن نحترم ربنا 

 وفادينا ونسعى لكي نربح النفوس له.

احفظنا ثابتين غير متقلقلين في اإليمان بعيدين عن التعاليم الكاذبة. زدنا رسوخاً في  

البالد هذه. لينتصر الحق بقوة روحك على  دين الحق القويم وزده رسوخاً فينا وانتشاراً في

 الخرافات وأنواع الكفر وعلى األباطيل وكل ما هو مضاد للكتاب.

د الُسبَل وذل ل العقاب القائمة في سبيل انتشار الكلمة. بث ها في جميع أقطار العالم.   مه 

. اهدم وعجل بذلك اليوم السعيد الذي فيه يصبح الجميع يعرفونك من الكبير إلى الصغير

مرتفعات األصنام إلى األرض. وشي د أركان ملكوت فادينا. وامنحنا أن نكون في عدد أولئك 

 التي أعددتهم للكرامة.

تكرم اللهم  باالستماع لصلواتنا واغفر خطايانا وباركنا أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر  

 من أجل مخلصنا آمين.
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قَداِس اْسُمَك. ِليَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي الساَماِء أَبَانَا الاِذي فِي الساَماَواِت، ِليَتَ  

ْذنِبِيَن َكذِلَك َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. َواْغِفْر لَنَا ذنوبنا َكَما َنْغِفُر نَْحُن أَْيًضا ِلْلمُ 

ةَ، َواْلَمْجَد، إِلَى األَبَِد. إِلَْينَا. َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربَ  يِر. ألَنا لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوا ر ِ نَا ِمَن الش ِ ٍة، لِكْن َنج ِ

 آِميَن.
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إلهنا مصدر الجود وينبوع كل رحمة الذي صاننا بعنايته وأبقانا لهذا المساء سالمين  

 يسوع مخلصنا. اسمع لصوت تضرعاتنا واقبل تشكراتنا التي نقدمها باسم

وقد تعاظمت علينا بركاتك فال نستطيع عد ها ومازلت تجد دها علينا يوماً فيوماً.  

 نشكرك اللهم  ألجل الراحة والسالمة وسائر بركات النهار التي تمتعنا بها فيه.

هب لنا سالَمك ورضاك واغفر جميع ذنوبنا وخطايانا. ال تذكر اللهم  علينا األفكار  

طلة وال الطباع الرديئة وال الكلمات الفظة القبيحة وال شيئاً من التضرعات واألميال البا

غير الالئقة بالمسيحيين. اغفر لنا جميع هفوات النهار وال تُبِق واحدة منها. ليطهرنا دم 

 مخلصنا الثمين تطهيراً كامالً.

فإنها تمر  إلهنا الساكن إلى األبد امنحنا روَح التأمل والتفك ر في سرعة مرور األيام 

كلمحة بصر وكلما مر بنا يوم يقرب آجالنا لنا. امنحنا أن ال نتغافل عن ذكرك وأعطنا 

اإليمان الحقيقي بابنك مخلصنا العزيز. نبهنا وقدسنا بروحك القدوس وساعدنا لكي نعيش 

 لألبدية.

ساعدنا أيها اآلب الرؤوف لكي نقف ذواتنا لك وأن نجتهد في ذلك منتهزين الفرصة  

ما تقد مت بنا األيام لئال يفاجئنا ذلك اليوم بغتة. خذ المحل األول في قلوبنا وامكث فيها كل

لكي نصرف الحياة التي نحياها بالجسد في سبيل اإليمان بابن الله الذي أحبنا وبذل نفسه 

 ألجلنا.

نتضرع إليك من أجل المرضى والمصابين في جوارنا امنحهم الصبر الحتمال ما قد أنزلته 

هم. ارحمهم من اآلالم. عز ِ قلوبَهم. بارك لهم جميع معامالتك معهم وهب لهم الراحة ب

 والسالم لهذه الليلة.

يا إلهنا إله المحبة انظر بعين الشفقة والرحمة إلى البعيدين عنك العائشين في  

ك قلوبهم بقوة روحك. اجعلهم يتحققون  الخطية. بل غ كلمتك إلى قلوبهم نب ه ضمائرهم حر 

شقاء حالهم والخطر الذي هم فيه. تحنن اللهم  عليهم واهِدهم إلى المخلص ما دامت لهم 

 الفرصة لكي يرجعوا إليه ويتوبوا.

واآلن نسلم ذواتنا هذه الليلة إلى حراستك، فاسهر علينا في ظالم الليل وعلى كل  

 مين.األعزاء عندنا، واحفظنا سالمين من كل أنوع الشرور من أجل يسوع المسيح آ
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والمبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب األرباب الذي وحده له عدم الموت ساكناً  

في نور ال يدنى منه الذي لم يره أحد من الناس وال يقدر أن يراه له الكرامة والقدرة 

 األبدية. آمين.
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لمثول ما أحسن السجود لك أيها اآلب المتحن ن الحاضر في كل مكان وما أبهج ا 

لديك. نعود إلى محضرك اإللهي بالوقار واالعتبار متوسلين أن تقبلنا وتسمع لنا طلباتنا 

 باسم المسيح مخلصنا.

قد أدمَت لنا جودك ومراحمك كل أيام حياتنا وإلى اآلن لم تقطع عنا معونتك. فاقبل  

ت الخطر. حمدنا وشكرنا من أجل جميع بركاتك. كن معنا وباركنا. كن ترساً لنا في أوقا

 أرشدنا في جميع أعمالنا وال تسل ِمنا إلى أهواء أنفسنا. وأعن ا في جميع أشغال النهار.

أيقظ ضمائرنا ونب ه أفكارنا لكي ال نسقط في آثامنا السالفة. كن عوناً لنا وال سيما في  

قوتك  األخطار التي نميل أن نهوي إليها وقوة لما ترانا ضعفاء به. زد إيمانَنا. عل ِمنا أن

 تكفينا ومن أجل مخل صنا تمد يمينك القادرة لمعونتنا.

إلهنا ينبوع الصالح ومصدر االستقامة والطهارة أعطنا نوايا مستقيمة وأفكاراً  

رات الباطلة. أرشدنا لكي نطلب البركات  صالحة وأبعدنا عن األميال الفاسدة والتصوُّ

 الطاهرة والعواطف السماوية.الروحية ونسعى لنيل السعادة بك. وامنحنا األفكار 

ح في العالميات فأعطنا أن يكون ُجل  اهتمامنا السعي وراء   نحن ماثلون إلى التطوُّ

السماويات واألمور الخالدة. امنحنا أن نكون أصحاب ذمة في أعمالنا، أمناء صادقين 

لحمق من مستقيمين نشيطين. أبعد عنا الخداَع والغش والرياء، وال تسل ِمنا إلى الجزع وا

 أشغالنا في هذا النهار.

اسمح لنا بأن نبسط لديك احتياجات أصحابنا األعزاء عندنا. فهي ال تخفى عنك أيها  

العاِلُم بكل شيء وأنت تعرفها أكثر مما نعرفها نحن. حكمتك فائقة وألطافك شاملة غامرة 

ر عليهم من فأنعم عليهم بمراحمك حسب غنى مجدك ومحبتك كما أنعمَت علينا نحن. وأمط

ل جميع األشياء لسالم أنفسهم األبدي وأفض عليهم روَحك القدوس. ِ  خيراتك وحو 

اقبل تشكراتنا القلبية على مراحمك وألطافك التي أظهرتها لنا ولهم. تجاوز عن كل  

تقصيراتنا وال تذكر علينا خطايانا. رافقنا بتعطفاتك األبوية هذا النهار. راقبنا بعين عنايتك 

دنا وقد سنا من أجل المسيح فادينا آمين.وهدايتك  . احفظنا وشد ِ

أَبَانَا الاِذي فِي الساَماَواِت، ِليَتَقَداِس اْسُمَك. ِليَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي الساَماِء   

نَا خطايانا َكَما نَْغِفُر نَْحُن أَْيًضا َكذِلَك َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. َواْغِفْر لَ 

يِر. ألَنا لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوا  ر ِ نَا ِمَن الش ِ ةَ، َواْلَمْجَد، ِلْلُمْذنِبِيَن إِلَْينَا. َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربٍَة، لِكْن نَج ِ

 إِلَى األَبَِد. آِميَن.
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كف الضراعة لعزتك اإللهية متوسلين إليك بأن ربنا وإلهنا العزيز القدير نبس ط أ 

 تسمع لنا صالتنا هذا المساء بيسوع المسيح وسيطنا وشفيعنا.

نشكرك على تمك ننا من االقتراب إليك به. نشكرك على الطريق التي قد منحتها لنا  

ًً على  َ وعلى ذلك الشفيع الشفوق وعلى الوعد األمين بأنك تسمع لنا من أجله. نشكرك أيضا

 لروح القدس الذي يعين ضعفاتنا عندما نصل ي.ا

اللهم  اإلله الكريم المنان ال تحرمنا هذه المعونة اآلن وفي كل أوان. هب لنا روح الصالة 

 وعل منا ماذا نصلي ألجله وساعدنا لكي نصلي بإيمان.

نقر ونعترف بذنوبنا وخطايانا وال نكتم منها شيئاً ونتضرع إليك بأن تطه رنا بذلك  

 دم الثمين دم المسيح مخل صنا. اقبلنا من أجل افتدائه إيانا واتكالنا عليه وحده.ال

نشكرك ألنه وإن كنا ال نستأهل شيئاً من لدنك ما زلت تجد د علينا بركاتك. نشكرك  

على إبقائنا في قيد الحياة، وعلى الصحة والقوة، وعلى الصبر والسمع، وال سيما على منحة 

نا به عن سائر مخلوقاتك األرضية. نحمدك على كلمتك الطاهرة وعلى العقل الذي قد مي زت

كل ما تتضمنه من اإلنذارات والمواعيد والتشجيعات وال سيما الوعد بالروح الذي تهبه 

 لجميع الذين يسألونه. نحمدك ألنها بين أيدينا دائماً.

أو تنعمنا ببركاتك الشاملة  إذا كنا أيها الرب إلهنا قد تشاغلنا عن تقديم الثناء لك هذا النهار

بدون حمد وال شكر أو كنا متذمرين غير مقتنعين فارحمنا اللهم  واغفر لنا من أجل فادينا. 

 ال تذكر علينا ذنوبنا وخطايانا وتقصيراتنا التي قد أخطأنا بها هذا النهار إكراماً له.

عنا الكبرياء وقساوة  طه ر قلوبنا بروحك من كل األفكار الفاسدة واألميال الشريرة. أبعد

القلب والحسد والضغينة وحب الذات والغضب. امنحنا أن نكون مشابهين للمسيح فادينا في 

السيرة واألفكار واألميال واجعل كل واحد منا يتحد معه باإليمان مستمدين من ملئه النعمة 

 والقوة.

نهاراً. احرسنا وادفع ليحل سالمك على هذا البيت وبركتك فيه. الحظنا بعين عنايتك ليالً و

عنا كل شر هذه الليلة لكي نرقد نحن وجميع األعزاء عندنا بسالمة وراحة من أجل يسوع 

 المسيح آمين.

ليباركنا الرب ويحفظنا ويضئ بوجهه علينا ويرحمنا. ليرفع الرب علينا نور وجهه ويمنحنا 

 سالماً آمين.
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لب باكراً. قد أريتنا نوَر يوٍم آخر فساعدنا لكي نبتدئ اللهم  أنت إلهنا إياك نعبد ووجهك نط

به بالمثول لديك وها إننا في أول اجتماع فيه نت حد معاً في الصالة لكي نستمد منك النعمة 

 والبركة.

قد اضطجعنا بالراحة والسالمة واستيقظنا بطمأنينة ألن عنايتك أحاطت بنا. نتوسل  

ر كما أشرقت علينا شمس هذا النهار. جد د قلوَبنا إليك بأن تشرق على أنفسنا شمَس الب

 بروحك وساعدنا هذا النهار لكي نعيش لك.

نتقدم إليك أيها اآلب السماوي تقدم أوالدك كما قد أعلنت لنا في كالمك فعاملنا  

معاملة البنين. أشفق علينا ارفق بنا شد دنا بقوتك وأنهضنا بيمينك. احِمنا من الشر واحفظنا 

 ة وامنحنا ثقة األوالد ومحبتهم.من الخطي

نعلم اللهم  أن إبليس هو عدو ألنفسنا يكمن لنا وينصب أشراكه لكي يقتنصنا إلرادته،  

عنا لكي نتغلب عليه. العالم كذلك شرير وقلوبنا خداعة فامنحنا قوة نعمتك لكي  فشد دنا وشج 

 تحمينا من التجارب الداخلية والخارجية.

النعمة التي هي بالمسيح يسوع. نحن عمياٌن وجهالٌء، فأنر عبيدك ضعفاء فنش طنا ب 

أذهاننا وعل منا. نحن ال ندري ماذا نحن مالقون هذا النهار، فتعطف اللهم  ودب ر أمورنا، 

 وأعناا، لكي نالقي ما يعرض لنا بالحكمة والدارية.

هذه قد ربطتنا بربط العائلة، وقس مت لنا أن نسكن في بيت واحد، فحقق اللهم   

الوحدة، بأن نكون بقلب واحد وإيمان واحد ومحبة واحدة، وبأن نكون واحداً في المسيح 

فادينا، وواحداً في الله خالقنا. انزع من بيننا كل غضب وسخط وكل فظاظة وضغينة. 

 لتثبت كلمتك فينا، ولتظهر أثمار الروح علينا وتكثر فينا.

اتنا وأشغالنا. امنحنا ساعدنا في جميع أعمالنا المختلفة. عل منا أ  ن ال ننساك في مهم 

أن تطيب أنفسنا وتبتهج قلوبنا عندما نرى دوام مراحمك الصالحة لنا. انزع من قلوبنا 

الرعب والخوف وامنحنا مخافتك المقدسة وثقة األوالد ومحبتهم لكي نعبدك بحرية الروح 

 وبكل تواضع واثقين بأنك إلهنا وأبونا بالمسيح يسوع.

لهم  صوت تضرعاتنا وزد لنا من جودك ولجميع أحب ائنا كل ما تراه لخيرنا اسمع ال 

 وذلك باسم واستحقاق يسوع المسيح فادينا آمين.
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وسالم الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في معرفة ومحبة الله وابنه  

ينا وتدوم معنا يسوع المسيح ربنا. وبركة الله القدير اآلب واالبن والروح القدس تكون عل

 إلى األبد. آمين.
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نعود إلى المثول لدى حضرتك اإللهية أيها اآلب السماوي ونتحد نحن عبيدك  

 بالصالة والتسبيح لك باسم مخلصنا فأشفق علينا واسمع لنا من أجله.

 انقضى هذا النهار علينا بالسالمة ألنك أنت قد حفظتنا. لم نفتقر إلى شيء، ألنك أنت 

 قد تفض لت علينا من جودك، فنشكرك على جميع مراحم النهار. ما أعظم جودك يا رب.

نحمدك اللهم  أيها اآلب السماوي على تنازلك في محبتك لنا. خلقت السماوات  

نت جميع األشياء وكلها في قبضة يدك ومع ذلك تتنازل وتذكرنا نحن عبيدك  واألرض وكوا

 وتغنينا ببركاتك. نشكرك ألنك مع سمو  شأنك تعتني بنا. األذالء. تعتني بنا وتسهر علينا

نعترف اللهم  بأننا كثيراً ما ننساك. كم مرة ترزقنا بركاتك ونتمتع بنعمك ومع ذلك  

نسهو عن المنعم الذي يجود علينا بها. وكم من مرة تغلب علينا الخوف والحزن ولم ننتبه 

رنا وضعف ثقتنا وال تذكر علينا شيئاً من إلى مواعيدك الكريمة. اغفر اللهم  لنا قلة شك

 ذنوبنا وآثامنا السالفة باستحقاق موت وقيامة المسيح فادينا.

زدنا اللهم  من نعمتك ومن عمل روحك القدوس في قلوبنا. ومع أننا نحن في العالم  

فال تسمح بأن نكون من العالم. ال تسل منا إلى غروره وال إلى سلطانه الذي يستعبدنا في 

 لشهوات والخطايا.ا

إلهنا الذي أحبنا محبة عظيمة حتى بذل ابنه من أجلنا لكي ال يهلك كل من يؤمن به،  

هب لكل ٍ من ا الساجدين أمامك أن يؤمن ويحيا. وكما بذلته من أجلنا امنحنا معه كل نعمة 

 وكل تعزية وكل حكمة وكل قوة وكل ما ترى أننا في احتياج إليه نفساً وجسداً.

قد دخلنا في المساء ودنا زمان الراحة والرقاد فاسهر بعنايتك األبوية علينا  واآلن 

وعلى كل األعزاء عندنا. امنحنا نوماً هادئاً وإذا شاءت إرادتك أن نستيقظ صباحاً فأعطنا 

 أن نخدمك بصدق وأمانة. وكل ما نسأله هو باسم يسوع المسيح مخلصنا آمين.

اِت، ِليَتَقَداِس اْسُمَك. ِليَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي الساَماِء أَبَانَا الاِذي فِي الساَماوَ  

َكذِلَك َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. َواْغِفْر لَنَا خطايانا َكَما نَْغِفُر نَْحُن أَْيًضا 

ةَ، َواْلَمْجَد، ِلْلُمْذنِبِيَن إِلَْينَا. َوالَ تُْدِخْلنَ يِر. ألَنا لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوا ر ِ نَا ِمَن الش ِ ا فِي تَْجِربٍَة، لِكْن نَج ِ

 إِلَى األَبَِد. آِميَن.
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أيها الرب الكريم ساعدنا عند المثول أمامك حتى إذا ركعنا نركع بقلوب متخش عة  

تسمح بأن نتقدم إليك بالشفاه فقط بل من كل وإذا صل ينا نصل ي وأفكارنا موجهة إليك، وال 

 القلب ومن كل الفكر.

وقبل أن نتعاطى أشغالنا اليومية نجتمع لكي نستمد منك البركة. قد حفظتنا في الليل  

فاحفظنا برحمتك في النهار كذلك. إننا لفي احتياج إليك ليالً ونهاراً فأرشدنا واحفظنا 

 وباركنا في هذا النهار.

نلقى كل ما يبلغنا من األخبار ويجد  علينا من الواجبات ويقوم في سبلنا  أعد نا لكي 

من المصاعب والمزعجات. أنعم علينا بنعمتك لكي نفعل مشيئتك ونسلك كما يليق بنا في 

 كل األحوال.

تك بأن تجعلنا بعنايتك أهل بيت واحد فهب لنا نعمةً لكي نساعد   قد شاءت مسر 

نا التي نقدمها من أجل كل واحد منا وباركنا واحداً واحداً على بعضنا بعضاً، واقبل تضرعات

حسب احتياج كل فرد منا. باركنا إجماالً باعتبار كوننا عائلة واحدة في كل مهماتنا. باركنا 

 ببركاتك الروحية والزمنية.

نش طنا في استخدام وسائط النعمة وحب ِب إلينا كلمتك. بارك علينا حين نطالعها على  

د أو عند اجتماعنا معاً. زدنا اجتهاداً في الصالة واحفظنا من السقوط في التهامل انفرا

 والفتور فيها.

قد كثرت علينا عطاياك وتوفرت لنا وسائط نعمتك. فنتضرع إليك بأن ترسلها إلى  

الذين ليس لهم شيء منها وتنبه الحاصلين عليها وقد وقعوا في اإلهمال والتهاون عنها. 

متك إلى الجهال والذين بال إله في هذه البالد، إلى اليهود والوثنيين وجميع انظر بعين رح

 الذين لم يعرفوك إلى اآلن. ارحمهم اللهم  حسب كثرة مراحمك من أجل يسوع المسيح.

اجعلنا وكالء أمناء على كل ما ائتمنتنا عليه وساعدنا لكي نقضي الوقت بما يليق  

ح بأن تقتصر على السعي وراء خيرنا وصالحنا ونصرف هذا النهار كما يجب. ال تسم

 الذاتي فقط بل ساعدنا لكي نهتم باآلخرين وننكر أنفسنا في طلب خيرهم.

أشفق اللهم  علينا واغفر جميع خطايانا. امألنا بروحك القدوس. تعال أيها اآلب  

األعزاء السماوي واسكن معنا. وكل ما طلبناه ألنفسنا نتوسل إليك بأن ال تحرمه أحباءنا 

 عندنا من أجل فادينا آمين.
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والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا له 

 المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور آمين.
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نك المغفرة يا ربنا وإلهنا نجتمع معاً أمامك هذا المساء لكي نشكرك ونلتمس م 

والحماية. نطلب أيها اآلب الرؤوف أن نضطجع بسالم معك بدم الخروف وأن نكون بحالة 

المسالمة والمحبة مع اآلخرين. اغفر لنا كل تعد ِ على شريعتك الطاهرة وكل إهمال وتهاون 

 بإرادتك، وهب لنا غفرانك ورضوانك إكراماً لفادينا.

روح المحبة بعضنا لبعض ولبني جنسنا،  انزع من بيننا كل خصام ونزاع وامنحنا 

وإذا كان قد حدث تخاصم أو تغاضب أو تضاعن فيما بيننا هذا النهار، فتحنن اللهم  واغفر 

لنا ولهم، واستأصل كل خالف، وليملك علينا السالم والمحبة. ال تخفى اللهم  عنك جميع 

 خصالنا وطبائعنا، أعطنا أن نعرفها ونرجع عنها.

على مراحم األسبوع الذي أوصلتنا إلى نهايته. حميتنا بعنايتك وُعلتنا  نشكرك اللهم   

بجودك وأعنتنا بمعونتك فحفظتنا سالمين إلى هذا المساء من كل ضيم وشر. فالشكر لك ثم 

 الشكر على جميع ألطافك.

واآلن ساعدنا لكي نطرح األمور العالمية إلى جانب. وأعد  قلوبنا بروحك القدوس  

رك لتكون حاضرة مهي أة لقبول زرع كلمتك. وامنحنا رغبة صادقة حارة في ليومك المبا

 طلب بركاتك ألنفسنا.

بارك هذا المساء الذين يكرزون بكلمتك. كن معهم وهم يستعدون ليومك القادم عليهم  

اسكب عليهم روحك القدوس حتى إذا خرجوا في الغد للكرازة يخرجون مملوئين من 

 َك. واذكر الذين يكرزون علينا في هذا المكان وخص هم بنعمتك.روحك ومرَسلين من قِبَلِ 

أدخلنا أيها اآلب السماوي نحن وجميع أحبائنا هذا الليل في صيانتك وحمايتك.  

امنحنا أفكاراً مطمئنة ونوماً هادئاً. اسهر علينا نجنا من الشرير وامنحنا أن نكون لك راقدين 

 كنا أو مستيقظين.

فِي الساَماَواِت، ِليَتَقَداِس اْسُمَك. ِليَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي الساَماِء أَبَانَا الاِذي  

َكذِلَك َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. َواْغِفْر لَنَا خطايانا َكَما نَْغِفُر نَْحُن أَْيًضا 

ةَ، َواْلَمْجَد، ِلْلُمْذنِبِيَن إِلَْينَا. َوالَ  يِر. ألَنا لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوا ر ِ نَا ِمَن الش ِ  تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربٍَة، لِكْن نَج ِ

 إِلَى األَبَِد. آِميَن.

وسالم الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في معرفة ومحبة الله وابنه  

االبن والروح القدس تكون علينا وتدوم معنا يسوع المسيح ربنا. وبركة الله القدير اآلب و

 إلى األبد آمين.
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 صباح األحد

اللهم  مصدر الخير وينبوع كل بركة، الذي من محبته قد أفرز لنا يوماً من سبعة أيام  

ليكون سبتاً مقدساً، نشكرك على هذه المحبة والراحة، ونتضرع إليك أن تساعدنا لكي 

ه أفكارنا ونرفع قلوبنا إليك.نطرح جانباً األش  غال العالمية. هب لنا أن نوج ِ

امنحنا أن نفرح ونبتهج بهذا اليوم وأنلنا فيه السالم والفوائد الروحية التي عي نته  

 ألجلها.

فيه تنفتح أبواب بيتك لنا ونجتمع معاً لكي نعبدك ونسمع كالمك. تعطاف اللهم  علينا  

عطنا أن نتحقق حضورك وبركتك هناك. امأل قلوبنا واحضر معنا في محل العبادة وأ

وقاراً. أعطنا أن تكون صلواتنا وتسبيحاتنا مقبولة لديك. خاطبنا بكلمتك وبل غها إلى قلوبنا 

بفعل روحك. ساعد القسوس. أِعن الواعظين والكارزين بها اليوم لكي يتكلموا ببساطة 

 ويتمجد اسمك بواسطتهم.وبقوة الروح القدس. عل مهم لكي يعل موا اآلخرين. 

اجعل كلمتك سيف الروح تقنع الكثيرين بخطاياهم وتقتادهم إلى التوبة. عز  بها  

المتضايقين. وامنح الذين ذاقوا طيب رحمة الرب أن يشعروا بقوتها وحالوتها. ولتدخل إلى 

كان قلوب المتهاونين وتبلغ إلى ضمائرهم. بارك على الكرازة بها في هذا المكان وفي كل م

 ببركاتك الغزيرة.

أشفق على الذين يصرفون هذا اليوم بعيدين عنك ال يفتكرون بك بلغهم كلمتك  

 واطلبهم بمحبتك وإن كانوا ال يطلبونك. تحنن عليهم وردهم إليك.

نطلب بركاتك على مدارس األحد في هذا المكان وفي جميع البلدان. كن عوناً  

ن لك وأنك أنت معهم. زد عددهم. وأضرم في للمعل مين واجعلهم يشعرون أنهم يعملو

ويعل موا بكل رضى وبطيبة نفس. ذل ل أمامهم الكثيرين الغيرة لكي يتجندوا في خدمتك 

المصاعب. هب لهم الشجاعة والثبات والصبر واإليمان والرجاء والمحبة. بارك على 

روا خالقهم في أيام شبابهم. األوالد. كث ر عدد المترددين منهم إلى مدارس األحد لكي يذك

 عل مهم في صغر سنهم بروحك لكي يعرفوا حب فاديهم الشديد لهم.

اسمع لنا أيها اآلب السماوي طلباتنا هذه، وقُت أنفسنا هذا اليوم بكالمك المن  

الُمخفى. وكل ما طلبناه ألنفسنا نطلبه لألعزاء عندنا، فأمطر علينا وعليهم بركاتك الغامرة 

 مسيح يسوع آمين.إكراماً لل



 

71 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

نعمة الرب يسوع المسيح ومحبة الله اآلب وشركة الروح القدس تكون معنا أجمعين  

 آمين.
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 مساء األحد

اللهم  اإلله الكريم الجواد نقترب منك باسم مخلصنا لكي نختم يومك المبارك بالحمد  

 والتسبيح.

أفضل البركات نشكرك اللهم  على راحة سبتك وفرائض عبادتك ووسائط نعمتك. ما  

التي ننالها باستماع بشارة اإلنجيل. وما أحسن الصعود إلى بيتك والسجود في ديار قدسك. 

امنحنا أن ندرك عظم قيمة هذه البركات الروحية وأن تتحرك قلوبُنا بالشكر الدائم لك من 

 أجلها.

لكي بارك لنا ما سمعناه اليوم من كالمك. اغرسه في قلوبنا. وتعهده بمياه نعمتك  

ينمو فيها ويأتي بأثمار لمجد اسمك. لتثبت كل تأثيرات نعمتك في قلوبنا. هب لنا روحك 

 لكي يُحِضر لنا الكلمة عند الحاجة ولكي يجعلها لنا قانوناً إليماننا وأعمالنا في كل حين.

نتقدم بكل خضوع عالمين بعدم استحقاقنا وكثرة تقصيراتنا. حتى عند إقامة الصالة  

تشرد أفكارنا وعند استماع الكلمة كثيراً ما سمعناها بقلوب قاسية فاترة. ارحمنا كثيراً ما 

اللهم  واغفر جميع سيئاتنا وخطايانا وتعطف باالستماع لنا وبقبولنا على عدم استحقاقنا 

 ونقصان عبادتنا إكراماً ليسوع المسيح مخلصنا.

كوناً إليه ثقة فيه. ساعدنا يا أبانا السماوي اجعله أن يكون رجاَءنا الوحيد. زدنا ر 

لكي نطلب الراحة والقبول ألنفسنا به وحده. اجعل يومك المبارك هذا وكل أيام راحتك التي 

 تسمح لنا بأن نراها في هذا العالم سنداً وطيداً لنفوسنا ووسيلة الزدياد قربنا منك.

رك ومراحمك، امنحنا الهدوء والسكينة المقدسة هذا المساء. ليُدم فينا الشعور بحضو 

 ولتبتهج وتتهلل قلوبنا بك على الدوام بواسطة روحك.

واآلن أِحطنا بعنايتك هذه الليلة واسهر علينا وعلى كل األعزاء عندنا أينما كانوا.  

 نجنا من الشرير وظللنا برحمتك آمين.

ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي الساَماِء َكذِلَك  أَبَانَا الاِذي فِي الساَماَواِت، ِليَتَقَداِس اْسُمَك. ِليَأِْت َملَُكوتَُك.

َن َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. َواْغِفْر لََنا خطايانا َكَما َنْغِفُر َنْحُن أَْيًضا ِلْلُمْذنِبِي

يِر. ر ِ نَا ِمَن الش ِ ةَ، َواْلَمْجَد، إِلَى األَبَِد.  إِلَْينَا. َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِرَبٍة، لِكْن َنج ِ ألَنا لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوا

 آِميَن.
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وسالم الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في معرفة ومحبة الله وابنه يسوع 

المسيح ربنا. وبركة الله القدير اآلب واالبن والروح القدس تكون علينا وتدوم معنا إلى 

 األبد. آمين.
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 االثنينصباح 

اد ندنو منك أيضاً باسم مخلصنا. فانظر إلينا بلطفك وكرمك واسمع  اللهم  إلهنا الرحيم الجوا

 لنا طلباتنا هذا الصباح إكراماً له.

لوال عنايتك بنا في الليل ووقايتك إيانا لما استيقظنا سالمين. أبقيتَنا أحياء ومنحتنا الراحة في 

 نشكرك على عنايتك وسهرك.رقادنا وحميتنا من كل ضيم ومكروه ف

مازلنا نفتقر إليك أيها الرب الحن ان في كل شيء فال تحجب وجهك عنا. راقبنا بعين عنايتك 

واحفظنا نهاراً كما في الليل. نحن عبيدك وفي قبضة يدك، فتكرم اللهم  بأن تقبلنا في 

ن واسطة خدمتك. عل منا ماذا تريد أن نفعل، ساعدنا لكي نفعل مسرتك الصالحة، ونكو

للخير والمنفعة لآلخرين هذا النهار على ذكر كالمك، ولكي نحترس كيف نسلك. نجنا من 

األفكار الفاسدة واألهواء الباطلة والتجارب الخارجية. أعطنا أن نتبع الصدق في القول 

والفعل ونسلك باألمانة واالستقامة في جميع معامالتنا. وأن نكون لطفاء مع من هم حولنا 

مستعدين لمساعدتهم عند الحاجة. وعلى الجملة، فامنحنا أن تكون تصرفاتنا كما عطوفين 

 يليق بإنجيل المسيح.

هب لنا الثقة األكيدة بأنك أبونا في المسيح يسوع. امنحنا االطمئنان والسالم في أفكارنا، 

 ساعدنا لكي نتحقق محبتك لنا واعتناَءك بنا ولكي نبقى منتبهين متحرزين، وال سيما من

 الخطايا المالكة علينا. أنعم علينا اللهم  بالحكمة والهداية والنعمة والقوة.

بارك هذا النهار كل من جعلت لهم عالقة معنا، أقرباءنا وأصحابنا وجيراننا. نحن ال  

اد. وأفض  نعلم ما يحتاجون إليه. لك وحدك علم كل شيء. تحنن عليهم أيها الكريم الجو 

والروحية ما تراه موافقاً لهم، وال سيما رحمتك الغامرة ونعمتك  عليهم من بركاتك الزمنية

 المقدسة.

 اسمع لنا أيها الرب إلهنا. اغفر لنا. اقبلنا وباركنا من أجل المسيح مخلصنا آمين. 

ليباركنا الرب ويحفظنا. ليضئ بوجهه علينا ويرحمنا. ليرفع الرب علينا نور وجهه  

 واألبد آمين.ويمنحنا سالماً اآلن وإلى الدهر 
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 مساء االثنين

اللهم  إلهنا الكريم خالقنا وحافظنا قد ُصنتنا في النهار وأوصلتنا إلى هذا المساء  

بالسالمة فنشكرك على اعتنائك بنا وأنعامك علينا. نشكرك من أجل حلمك وطول أناتك 

 علينا.

أيها اإلله  قد عل متنا بأن عينيك في كل مكان تراقبان األشرار واألخيار. فإن كنتَ  

الطاهر قد رأيَت فينا إثماً أو وجدت علينا ذنباً فامُح اللهم  آثامنا واستر ذنوبنا. قلباً نقياً اخلق 

فينا يا الله وروحاً مستقيماً جد د في أحشائنا. ردانا إليك. اغفر لنا، قدسنا بروحك، وزدنا 

 رسوخاً في اإليمان المسيحي.

ما هي. أوضح لنا شرها المميت، وال تسمح أن افتح بصائرنا لكي نرى الخطية ك 

ً منا بخطاياه، وامنحه روح االتضاع أمامك. اجعل رجاَءنا أن يكون  نستخف بها. اقنع كال 

بالمسيح وبدمه الذي كف ر به عن خطايانا. اجعل الخطية مكرهة لنا، وأعطنا أن نجوع 

 ً سنا بكليتنا، وأضرم في قلوبنا حباً صادقا  ورغبة حارة في القداسة. ونعطش للبر. قد ِ

نعلم اللهم  أنك ال ترفض القلب المنكسر المنسحق، فامنح كل واحد منا قلباً منسحقاً.  

 امنحنا رحمتك ورضاك، وارفع علينا نور وجهك إكراماً لفادينا الحبيب.

هم. فإذا كان أحد منهم قد نسيك أو ضل عن   نتضرع إليك اللهم  من أجل الذين نعز 

ة فارَض عنه من أجل رحمتك ورد ه إليك، أو كان أحد منهم ال يزال بعيداً عنك سبلك القويم

 أو متردداً بعرج بين الفرقتين فتحنن اللهم  ورد  قلوبهم إليك.

ذك رنا بقصر أيامنا وبعدم ثبات هذه الحياة، وال تسمح بأن نبقى على حال واحدة، بل  

وأن نكون من أولئك الذين ينتظرون سيدهم أعن ا لكي نسعى إلى األمام. امنحنا أن نعيش لك 

 ويسهرون على الدوام. نجنا من السقوط في ورطة التهاون والتهامل.

احرسنا في هذا الليل، واستر هذا البيت بستر حمايتك، ليحلا علينا رضاك وسالمك،  

 حتى نرقد الليلة بسالمة وطمأنينة.

 اسمعنا واستجب لنا يا رب إكراماً لمخلصنا آمين. 

أَبَانَا الاِذي فِي الساَماَواِت، ِليَتَقَداِس اْسُمَك. ِليَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي الساَماِء  

َكذِلَك َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. َواْغِفْر لَنَا خطايانا َكَما نَْغِفُر نَْحُن أَْيًضا 

ةَ، َواْلمَ ِلْلُمْذنِبِ  يِر. ألَنا لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوا ر ِ نَا ِمَن الش ِ ْجَد، يَن إِلَْينَا. َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربٍَة، لِكْن نَج ِ

 إِلَى األَبَِد. آِميَن.
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 صباح الثالثاء

يا رب أنت إلهنا فنحمدك، إلهنا فنرفعك، نجثو ونسجد لك من أجل جاللك وعظمتك.  

 كر اسمك.نسجد لك ونش

حرستنا في الليل ونحن نيام فما مسانا شٌر وال ضر. فمن عندك راحتنا وسالمتنا.  

 واآلن قد قمنا بسالم لنرى يوماً آخر.

تلطف بنا وعاملنا كأوالدك. سد احتياجاتنا سه ل أمورنا احفظنا من الشر  باركنا  

ً بما يحتاج إليه. نسلم ذواتنا وجمي ع أمورنا لك. قد حرستنا بعنايتك عائلة واحدة وأفراداً كال 

في الليل فاحرسنا في النهار أيضاً. احِمنا من الشر والخطية. وال تسلمنا إلى المخاوف 

 والهموم العالمية. عليك اتكالنا وأنت حسبنا.

نجنا من أشراك العالم. ال تسمح للغايات الفاسدة أن تتغلب في قلوبنا على هدايتك  

نعمة لكي نتبعك من كل قلوبنا. حتى في أعمالنا اليومية  البسيطة في كلمتك. هب لنا

 االعتيادية ساعدنا لكي نعمل ونتصرف بالقول والفكر حسب كالمك.

وإن كنا حقيرين وكال شيء أمامك، فهب لنا أن نصرف النهار مجتهدين في تمجيد  

به. هذ ب اسمك. كن حاجباً على أفواهنا حتى ال نتكلم بما يشين ذلك االسم الذي تسمينا 

أخالقنا بحيث تصير مطابقة لمبادئ ديانتك الصالحة. احفظنا من الزلل لكيال يقتنصنا العدو 

 إلرادته. ال تكتم عنا مقاصدهُ وال حيلهُ بل أعطنا أن نكون مستيقظين متحرزين به.

باركنا في معاشرتنا اآلخرين في أعمالنا وأحاديثنا. ال تسمح أن نتكلم بالكالم الباطل.  

سنحت لنا فرصة للتوبيخ والوعظ أو لإلنذار واالنتصار لحقك فامنحنا نعمة وحكمة  وإن

نا بروحك.  لكي نفعل ذلك بالمحبة واللطف. انزع منا خوف الناس. عل منا وأرشدنا وقو 

بارك اللهم  كل البعيدين عنا ممن نحبهم ونعزهم. هم بعيدون عنا ولكنهم قريبون منك  

اللهم  واشفق عليهم. كن معهم. سه ل أمورهم. احفظهم من  فتعرف جميع أحوالهم. تحنن

. واجعل جميع األشياء تؤول لخيرهم.  الشر 

 وكل ما نطلبه هو باسم واستحقاقات يسوع المسيح ربنا ومخلصنا الكريم آمين. 

وسالم الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في معرفة ومحبة الله وابنه  

وبركة الله القدير اآلب واالبن والروح القدس تكون علينا وتدوم معنا  يسوع المسيح ربنا.

 إلى األبد. آمين.
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 مساء الثالثاء

اللهم  إلهنا الكريم نعود إلى المثول أمامك اآلن ونبسط أكف الضراعة إليك باسم  

 مخلصنا فاسمع لنا وباركنا إكراماً له.

نا بعنايتك وعلتنا بجودك وسندتنا أبقنا اللهم  على ذكر مراحمك دائماً. فقد حفظت 

 بمعونتك. حقاً إن ألطافك قد تعاظمت لنا جداً.

فإذا كنا قد أسأنا استعمال إحدى ِمنَحك هذا النهار أو صرفنا الوقت باطالً أو نسيناك  

في مهماتنا وأشغالنا فاغفر لنا إكراماً لفادينا. نحن وكالء على ما أودعتنا إياه فاجعلنا وكالء 

 ال بد  لنا من خدمتك فساعدنا لكي نخدمك بالحق واجعل خدمتك بهجة لنا.أمناء. 

أعُف عن كل ما صدر منا من الجزع والشك وضعف الثقة بك. قد سلكنا بالعيان  

وليس باإليمان فساعدنا لكي نتخذ كلمتك غير المتغيرة سنداً وركناً لنا. ِزد إيماننا أيها الرب 

ك. اجعلنا باختبارنا السابق لمحبتك ومراحمك أن يقوى إيماننا وامنحنا الثقة التامة األكيدة ب

 وتتوطد ثقتنا واتكالنا عليك.

ل أبصاَرنا عن   ساعدنا ونحن في هذه الدنيا لكي نلتمس النصيب الفاضل بك. حو 

 أمور هذا العالم الباطلة وال تسمح أن يتسلط منها شيٌء على قلوبنا.

هذا النهار. اصفح عن كل مخالفة لكالمك صدرت  اغفر اللهم  ذنوبنا التي ارتكبناها 

منا بالفعل أو بالقول أو بالفكر وليطهرنا دم مخلصنا من جميع أوساخ الخطية. اغسلنا 

 فنبيض أكثر من الثلج.

نشكرك على طريق الخالص والمصالحة معك وعلى ينبوع التطهير وعلى إعالنهما  

ا وعلى السالم الذي ينشأُ من اإليمان لنا. نشكرك على رحمتك في طرح أثقال اآلثام عن

 برحمتك.

قد أمسينا اللهم  فنسل م ذواتنا لحفظك األبوي فاسهر علينا وعلى جميع األعزاء عندنا. احفظنا 

 بالسالمة، امنحنا الراحة في رقادنا، وكن قريباً منا حافظاً إيانا طول الليل إكراماً للمسيح.

ِليَتَقَداِس اْسُمَك. ِليَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي الساَماِء َكذِلَك  أَبَانَا الاِذي فِي الساَماَواِت،

َن َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. َواْغِفْر لََنا خطايانا َكَما َنْغِفُر َنْحُن أَْيًضا ِلْلُمْذنِبِي

ةَ، َواْلَمْجَد، إِلَى األَبَِد.  إِلَْينَا. َوالَ تُْدِخْلنَا فِي يِر. ألَنا لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوا ر ِ نَا ِمَن الش ِ تَْجِرَبٍة، لِكْن َنج ِ

 آِميَن.
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والقادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بال عيب في االبتهاج، اإلله الحكيم 

 إلى كل الدهور. آمين.الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان اآلن و
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 صباح األربعاء

أبانا السماوي ساعدنا اآلن لكي نطلب وجهك من كل قلوبنا. امنحنا أن نتحقق  

 حضورك معنا لنتقدم بكل مهابة ووقار.

نشكرك على الراحة والسالمة التي تمتعنا بهما في الليل. نحمدك ألجل اهتمامك  

اتك ليالً ونهاراً. فساعدنا لكي نقبلها بالحمد وعنايتك بنا وألنك ال تزال تجود علينا ببرك

 والشكر.

قد دخلنا في يوم آخر فامنحنا نعمتَك لكي نصرفه كما ينبغي. كلما أتى يوم تجددت  

علينا واجبات واحتياج إلى إحسانك. فساعدنا لكي نقوم بالواجبات وسد  عوزنا وأنعم علينا 

نا لكي نالقها بعزم ثابت ونتغلب بالبركات. وال يخلو يوم من تجارب ومصاعب فأعنا  ِ ا وقو 

 عليها بنعمتك. فإننا وإن كنا ضعفاء فنحن أقوياء بك وبقوة يمينك.

نحن مفتقرون إليك أيها الرب الكريم في كل شيء. أنِشئ فينا روح التواضع  

ل إيماننا بك ووط د ات كالنا عليك. أعطنا أن ال نحول أبصارنا عن ك واالنقياد إلى إرشادك. كم 

 فنبقى في سالم دائم معك.

عل منا جميعاً بروحك أن نعرف محبتك لنا. هب لنا أن نحبك من كل القلب ومن كل  

النفس ومن كل القوة. لتحصرنا محبة المسيح لكي نخدمك ليس بالعبودية بل بالمحبة 

 والشكر مبتهجين في خدمتك فنعيش ليس ألنفسنا بل لذاك الذي اشترانا بدمه الكريم.

ا أن نُظِهر هذا اليوم األخالق المسيحية. ادفع عنا الكآبة والغم، وأنهض رجاَءنا أعطن 

في كل أعمالنا مبتهجين ومسرورين بك، لكي نخبر بحمدك يا من دعانا من الظلمة بنوره 

 العجيب.....

 .787هنا نقص في أسفل الصفحة 

 

 

  781وهذه هي الصفحة 

 ننا من الموانع والمصاعب.أيدينا واعضدنا لكي نتغلب على ما يحول دو
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م   هب لنا اللهم  أن نتقدم إليك بكل إخالص وأمانة من كل قلوبنا لكي تقد سنا. أعناا لنقد ِ

 كل ما تطلبه منا وأن ال نضل  عن وصاياك أو نتأخر عن كل ما تدعونا إليه.

مها عنا وعنهم إ  اَءنا واسمع لنا طلباتنا هذه التي نقد ِ كراماً للمسيح بارك أحب اَءنا وأعزا

 مخل صنا آمين.

ليباركنا الرب ويحفظنا ويضئ بوجهه علينا ويرحمنا. ليرفع الرب علينا نور وجهه  

 ويمنحنا سالماً آمين.

 وسالم الله الذي يفوق كل عقل ويحفظ قلوبنا..... 

 .781هنا نقص في أسفل الصفحة 
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 785وهذه هي الصفحة 

 مساء األربعاء

الكريم الرحيم إلهنا القدير نركع أمامك هذا المساء ملتمسين وجهك  أيها الرب 

 ومعونتك باسم مخلصنا.

ماذا نرد  لك اللهم  من أجل جميع ألطافك وحسناتك لنا. قد تحننَت علينا وحفظتنا هذا  

 النهار أيضاً وعضدتنا فيه ومألت أيدينا خيراً.

قد تجرأنا اآلن على طلب المزيد بناًء على ما رزقتنا إياه من مراحمك في الماضي  

منها. أَِدم لنا جودتك وإنعامك ألننا ال نترجى أحداً سواك. باركنا يوماً فيوماً نفساً وجسداً. 

ر أمورنا. اهِدنا في سبلك. أنِعم علينا بما تراه مناسباً لنا من أسباب الراحة والهناء.  يس ِ

 في المسيح يسوع. امنحنا قلوباً راضية قانعة وباركنا حسب غنى مجدك 

نتضرع إليك بأن تغفر خطايانا. كل يوم نسقط في الخطية واإلثم وكل يوم نحتاج إلى  

المغفرة. ساعدنا لكي نعرف ذواتنا وال ننخدع. أعطنا أن نشعر بخطايانا ونعترف بها لننال 

كي الصفح والمغفرة بواسطة يسوع المسيح البار شفيعنا الوحيد لديك. رش نا بدمه الكريم ل

 نتطهر من جميع خطايا النهار.

أيها الرب إلهنا يا من أعطانا كلمته الطاهرة ومعرفة ذلك الذي هو نور العالم، هب  

لنا جميعنا نعمة لكي نسلك كأوالد النور، وال تسمح أن تقوم وسائط نعمتك يوم الدين وتشهد 

راً، هب لنا أن نثمر أثماراً علينا، بل ساعدنا لكي نستعملها ونستفيد بها. ولما كنا قد نلنا كثي

 كثيرة لمجدك.

لتحل بركتك على جمع ما عملناه اليوم وال سيما على ما قصدنا به خدمتك ولك  

يكون كل التسبيح والمدح. نحن ليس فينا صالح البتة وال نقدر من ذواتنا أن نفعل صالحاً 

م بقبول ما كان مرضياً سوى ما تدربنا به في نعمتك. اغفر لنا ما كان سيئاً من أعمالنا وت كرا

لك إكراماً للمسيح مخلصنا. ِزدنا نشاطاً وغيرةً في خدمتك. وأعطنا أن نفرغ جهدنا في أن 

 نأتي باآلخرين إليك.

قد انقضى النهار ودنا الليل فتعطف بقبولنا أيها اآلب السماوي تحت عنايتك نحن  

وبسالمة إكراماً ليسوع المسيح وجميع أحبائنا. احمنا من كل شر وهب لنا أن نرقد براحة 

 آمين.

أَبَانَا الاِذي فِي الساَماَواِت، ِليَتَقَداِس اْسُمَك. ِليَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي الساَماِء  

ْغِفُر نَْحُن أَْيًضا َكذِلَك َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. َواْغِفْر لَنَا خطايانا َكَما نَ
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يِر. ألَنا لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوا  ر ِ نَا ِمَن الش ِ ةَ، َواْلَمْجَد، ِلْلُمْذنِبِيَن إِلَْينَا. َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربٍَة، لِكْن نَج ِ

 إِلَى األَبَِد. آِميَن.

م العهد وإله السالم الذي أقام من األموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بد 

األبدي ليكملنا بكل عمل صالح لنصنع مشيئتهُ عامالً فينا ما يرضي أمامه بيسوع المسيح 

 الذي له المجد إلى أبد اآلبدين آمين.
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 صباح الخميس

أبانا السماوي اإلله المحسن الجواد نحن اضطجعنا ونمنا ثم استيقظنا ألنك قد  

 تنا وسالمتنا.عضدتنا وحفظتنا. نشكرك على مراحم الليل وعلى صح

قد دخلنا هذا النهار في مرحلة جديدة في سفرنا على وجه األرض فلنحاضر بالصبر  

في الجهاد الموضوع أمامنا. عل ِْمنا أن ننظر إلى يسوع منشئ إيماننا ومكمله وهكذا نسعى 

يك بالثبات والمواظبة. أنت تعلم اللهم  أنه ليس لنا حكمة وال قوة في ذواتنا فنرفع أعيننا إل

 أيها الرب إلهنا.

أتنا على االستناد واالتكال عليك ووعدت أن تدربنا وتساعدنا وتقوينا. ِزد   قد جرا

إيماننا بساطة وإخالصاً. امنحنا أن نخرج إلى أعمالنا منتبهين متحرسين ونباشرها بالصالة 

 لك والرجاء بك واالتكال عليك.

بالمسيح ويثبت المسيح فينا. ليكن احفظنا قريبين منك في القلب. ساعدنا لكي نثبت  

كل واحد منا الساجدين أمامك غصناً في الكرمة الحقيقية ويأتي بأثمار كثيرة. ليتمجد اسمك 

 فينا فيعرف الجميع أننا تالميذك.

بنا لكي نحمدك في أعمالنا االعتيادية اليومية إذا كنت ال تدعونا إلى عمل كبير   در ِ

ل الفاسدة والخصال الذميمة والكلمات القبيحة واألفعال هذا النهار. أبعدنا عن األميا

الشريرة. ومهما دعوتنا إليه من األعمال كبيراً كان أو صغيراً حركنا إلى عمله وامنحنا 

 حكمة وقوة لكي نتممه كأنه لك.

راقب بعين جودتك جميع أحبائنا أجماالً وأفراداً. اكفهم من خيرات بيتك كل واحد  

نا اللهم  وارحمهم واسمع لنا ما طلبناه من أجلهم. وفوق ذلك كله اسكب حسب احتياجه. ارحم

 عليهم روحك القدوس واجذبهم إليك بالمسيح يسوع.

انظر اللهم  بعين رحمتك إلى هذا المكان وإلى بالدنا. أنت تعلم اللهم  ما هو منتشر  

ح في الظلمة. ارحم اللهم  بيننا من الشر والفساد وتعلم أيضاً أن قسماً عظيماً من العالم ما بر

واشفق على بالدنا هذه وبارك كل المساعي والوسائل النتشار اإلنجيل فيها. ليسطع نورك 

 وحقك في جميع أنحائها ورافق جميع الوسائل بروحك لكي تكون فعالة ومؤثرة.

 اسمع لنا واصفح عنا وباركنا إكراماً لمخل صنا آمين. 

اِت، ِليَتَقَداِس اْسُمَك. ِليَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي الساَماِء َكذِلَك أَبَانَا الاِذي فِي الساَماوَ 

َن َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. َواْغِفْر لََنا خطايانا َكَما َنْغِفُر َنْحُن أَْيًضا ِلْلُمْذنِبِي
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ةَ، َواْلَمْجَد، إِلَى األَبَِد.  إِلَْينَا. َوالَ تُْدِخْلنَا يِر. ألَنا لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوا ر ِ نَا ِمَن الش ِ فِي تَْجِرَبٍة، لِكْن َنج ِ

 آِميَن.

وإله السالم الذي أقام من األموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد األبدي 

رضي أمامهُ بيسوع المسيح الذي ليكملنا في كل عمل صالح لنصنع مشيئتهُ عامالً فينا ما ي

 له المجد إلى أبد اآلبدين آمين.
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 مساء الخميس

أيها الرب اإلله القدير نسجد أمامك هذا المساء لكي نشكرك على ما جادت علينا به يمينك 

من البركات والمراحم لكي نلتمس المغفرة والبركة والحماية. ارحمنا يا رب الراحمين 

 ح مخلصنا.واسمع لنا إكراماً للمسي

نحمدك ألنك تسمح لنا باالقتراب منك ونشكرك على الطريق الذي أعددتهُ لنا برحمتك 

ومحبتك بيسوع المسيح وسيطنا وشفيعنا. نحمدك ألننا وإن كنا غير مستحقين نقدر بواسطته 

 أن نقترب منك ونمجدك من أجل غنى نعمتك.

عطاياك ال تُحصى وال تعد. ترزقنا  نشكرك على كل ما أعطيتنا إياه وفعلته لنا هذا النهار.

إياها يوماً فيوماً. وكثيراً ما ننسى أن نقدم لك الشكر عليها. ارحمنا اللهم  واغفر لنا واقبل 

 تشكراتنا القلبية على مراحمك وإحسانك.

اغفر اللهم  واصفح إن كنا قد أسأنا استعمال ما وهبت لنا إياه من بركاتك وال تذكر علينا 

يوننا التي رأيتها فينا. إذا كنا قد سقطنا في تجربة أو انقدنا إلى أهوائنا الفاسدة ذنوبنا وال ع

أو تكلمنا بما هو قبيح أو تمادينا في الحمق، فتحنن علينا واعُف من أجل فادينا. وليطهرنا 

 دمه الكريم من كل أدناس اإلثم.

. ساعدنا لكي نكون نتضرع إليك بأن تعتقنا من سلطة الخطية وال تسمح بأن تتملك علينا

جنوداً أمناء صادقين للرب يسوع المسيح حتى نجاهد الجهاد الحسن باإليمان. ألبسنا سالحك 

بنا واهدنا بروحك على الدوام.  الكامل لكي نقدر أن نثبت ضد مكايد إبليس. در ِ

نتوسل إليك من أجل بالدنا والحكام وذوي المناصب العالية فيها. امنحهم نعمة وبركة 

ية من لدنك لترافقهم مخافتك ومحبتك. ليعملوا كل ما يعملونه لمجد اسمك ولخير خصوص

الرعايا. خطايا بالدنا كثيرة وتقصيراتنا ال تحصى. تحنن اللهم  وارحمنا واغفر لنا وباركنا 

 إكراماً لمخلصنا.

واآلن نسلم ذواتنا وكل أحبائنا لحمايتك. انظر بلطفك وعنايتك على هذا البيت وهب لنا 

 الراحة والسالمة إكراماً ليسوع المسيح مخلصنا آمين.

وللملك األزلي األبدي الذي ال يَُرى الله الحكيم وحده كل الكرامة والمجد إلى أبد اآلبدين 

 آمين.
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وسالم الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في معرفة ومحبة الله وابنه يسوع 

ب واالبن والروح القدس تكون علينا وتدوم معنا إلى المسيح ربنا. وبركة الله القدير واآل

 األبد آمين.
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 صباح الجمعة

اللهم  اآلب الكريم الجواد قد استيقظنا بنعمتك مرة أخرى سالمين فرأينا نور النهار ووجدنا 

ذواتنا محاطين ببركاتك. كل هذه المراحم وأسباب الهناء والراحة هي من لدنك فنعترف 

 ل البركات الزمنية والروحية.بجودك ونحمدك من أج

ما نحن أيها اآلب إال وكالء على الودائع التي تسلمناها فاجعلنا أن نكون أمناء عليها. احمنا 

من اإلسراف وتضييع الوقت ومن التفوه بما ال يليق وإهمال الفرص المناسبة. أِمل بقلوبنا 

تحصرنا محبة المسيح. إلى خدمتك زدنا غيرةً ورغبة في أن نعمل لك ولخير اآلخرين ول

امنحنا نعمتك لكي نباشر كل ما قسمته لنا من األعمال باالستقامة واإليمان والصدق 

 والمحبة.

احفظنا مت ضعين. أبعدنا عن االتكال على ذواتنا. ساعدنا لكي نسلك متحرزين محروسين 

نا في من األخطار المحدقة بنا والضعف المستولي علينا. ترأَف اللهم  علينا. كن عضد

الغدوات وخالصنا أيضاً في وقت الشدة. امنحنا مساعدة روحك القدوس. واحفظنا من أن 

 نخطئ إليك.

امنحنا أن نحتمل بالصبر كل ما يغضبنا وال تسمح أن تستولي علينا شدة الغيظ حتى ال 

نتروى في الكالم وال نحسن الظن. هب لنا روح الوداعة ورقة الجانب واللطف. أبعدنا عن 

ب والكبرياء والعناد. أنقذنا من الحسد واالزدراء باآلخرين. عل ِمنا بالتواضع أن نحسب العج

 اآلخرين أفضل من أنفسنا.

وامنحنا عبيدك أهل هذا البيت أن نقضي هذا النهار مفتكرين فكراً واحداً ولنا محبة واحدة 

يح. أعطنا أن بنفس مبتعدين عن الغضب والكالم الفظ. ساعدنا أن نستحي باسم يسوع المس

نحتمل العار من أجل اسمه بكل رضى. وإذا اقتضى الحال أن نتكلم بكالمه فساعدنا لكي ال 

 نتأخر عن ذلك لكي نتمثل بالمسيح تمثالً كامالً.

أيها اآلب السماوي امأل قلوبَنا ورعاً وخشوعاً لكي نقد م لك واجب السجود والعبادة دائماَ. 

ا أوالً محبة عظيمة. هب لنا أن نفرح ونلتذ  بأن نعمل مسرتك أعطنا أن نحب ك ألنك قد أحببتن

 الصالحة.

بارك على الغائبين من أهل هذا البيت وعلى أحبائنا البعيدين عنا. لتكن عينك عليهم أينما  

كانوا. اقسم لهم نصيباً في البركات التي طلبناها ألنفسنا وامنحهم كل ما يؤول لخيرهم نفساً 

 وجسداً.
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هما واسمع لنا صلواتنا هذه. اغفر جميع ذنوبنا وباركنا بأكثر مما نطلب أو نفتكر ارحمنا الل

 بواسطة المسيح مخلصنا آمين.

وسالم الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في معرفة ومحبة الله وابنه يسوع 

معنا إلى  المسيح ربنا. وبركة الله القدري اآلب واالبن والروح القدس تكون علينا وتدوم

 األبد آمين.



 

89 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2018                          info@arabicbible.com 

 مساء الجمعة

أيها اإلله الصالح الغفور قد اجتمعنا مرة أخرى أمامك فأشرق علينا من السماء وباركنا. من 

 أجل ابنك الحبيب تحنن علينا واسمع لنا.

هذا يوم آخر قد انقضى ولم يعوزنا فيه شيٌء ألنك أنت ترعانا وفي مراعٍ خضر تربضنا 

لى كل ما صنعته لنا. فتحت يدك فأشبعتنا خيراً وأجزلت لنا فنشكرك ونبارك اسمك ع

عطاياك. ملتمس شفاهنا لم تمنع عنا وال حرمتنا شيئاً الزماً لنا. أنت وحدك سددت جميع 

 احتياجاتنا.

نعترف اللهم  بأننا ال نستحق شيئاً من عطاياك وال نستأهل هذا اللطف الذي عاملتنا به. ما 

نا ناقٌص ومتلطخ باآلثام. نشكرك أيها اآلب الكريم ألنه عندما أعظم قصورنا. أفضل أعمال

نتقدم إليك باإليمان بابنك مخلصنا تتعطف علينا وتقبلنا إكراماً له. قد عل متنا أن نعتقد بذلك 

 ونحن نعتقد به مع الشكر لك. نسبحك ونمجدك من أجل غنى نعمتك في المسيح ربنا.

ه المسفوك ألجلك نترجى اآلن المغفرة والقبول باسمه اآلن نحضر لديك. وباستحقاق دم

ل وجهك عن خطايانا وامُح جميع سيئاتنا  ِ والرحمة. تحنن وأشفق علينا إكراماً له. حو 

وخطايانا التي أخطأنا بها إليك بالفكر والقول والفعل. اصفح عنها جميعها لكي ال ينسب إلينا 

 من أثقال الخطية.شيء من إهمال الواجبات وال يبقى على ضمائرنا شيء 

إذا كنا أخطأنا بعضنا إلى بعض فاغفر لنا وساعدنا لكي نغفر نحن أيضاً للمسيئين إلينا. وإذا 

كنا قد أسرعنا بالكالم أو لم نكن صابرين أو لم يحتمل بعضنا ضعفات بعض فتجاوز اللهم  

قلوبنا عن هذه الهفوات وامنحنا نعمة لكي نتسامح نحن أيضاً بعضنا مع بعض. انزع من 

كل سخط. ساعدنا لكي ننسى كلمة ساَءتنا. وليكن اآلن بيننا السالم والمحبة ثمر روحك 

 القدوس.

بارك اللهم  على المرضى والمبتلين باآلالم هذه الليلة. اسند جميع الذين هم على فراش 

هم. كن مع الذين يُحَرمون الرقاد، امنحهم روحك المعزي. واجعل مصائبهم  األوجاع وعز ِ

 ؤول إلى خيرهم.ت

اذكر برحمتك على الخصوص جميع المصابين باألمراض من أقربائنا وأصدقائنا. صب رهم 

على احتمال آالمهم بطول األناة وافتح لهم باباً للفرج كما يحسن لديك. بارك لهم هذه 

 األحوال التي هم فيها لكي يستفيدوا منها ويقتربوا منك باإليمان والمحبة.

ي فِي الساَماَواِت، ِليَتَقَداِس اْسُمَك. ِليَأِْت َملَُكوتَُك. ِلتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي الساَماِء َكذِلَك أَبَانَا الاذِ 

َن َعلَى األَْرِض. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. َواْغِفْر لََنا خطايانا َكَما َنْغِفُر َنْحُن أَْيًضا ِلْلُمْذنِبِي
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ةَ، َواْلَمْجَد، إِلَى األَ إِلَْينَا. وَ  يِر. ألَنا لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوا ر ِ نَا ِمَن الش ِ بَِد. الَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِرَبٍة، لِكْن َنج ِ

 آِميَن.

ليباركنا الرب ويحفظنا. ليضئ بوجهه علينا ويرحمنا. ليرفع الرب علينا نور وجهه ويمنحنا 

 ن.سالماً اآلن وإلى الدهر واألبد آمي

واآلن نضطجع لكي نستريح بظل عنايتك امنحنا نوماً هادئاً. اسهر علينا ونحن راقدون. 

 اسمع لنا من أجل مخل صنا آمين.
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إلهنا الحي القادر أن ندنو منك اآلن باسم فادينا الكريم مترجين رحمتك ولطفك  

 إكراماً له.

ضيم وشر ووهبت لنا الراحة في  بظل عنايتك قد رقدنا بسالمة. ألنك حفظتنا من كل 

 رقادنا. فنشكرك اللهم  ونعظمك من أجل مراحمك التي ُجدَت بها ليالً.

واآلن نلتمس وجهك الكريم. من كل قلوبنا نطلبك. ساعدنا لكيال نحيد عن وصاياك.  

احصرنا في الطريق الضيق. أَِعن ا لكي نختار ونسلك الطريق الذي قد عينته لنا. ال تسمح 

دل عنه إلى الخطية والجهالة. ال تسلمنا إلى أشراك العالم وال إلى مكر العدو أن نع

 ومخاتلتِه. أنقذنا من خداع قلوبنا وخيانتها. ثب تنا بقوة روحك.

اجعل هذا اليوم لنا جميعنا يوم تعزية روحية. تعاَل وامكث بروحك القدوس في  

 الم أن يفصلنا عنك.قلوبنا واجعلها مسكناً لك. وال تسمح لشيء في هذا الع

أنِعم اللهم  علينا لكي نثمر أثماراً تليق بتكريم اسمك وتعظيمه. هب لنا سالَمك الذي  

يفوق كل سالم. زد إيماننا لكي تكون قلوبنا ثابتة راسخة بك ال يدركها خوف وال انزعاج 

 من شيء. اسكب علينا نعمتك لكي يكون فرحنا كامالً.

نظر إلى ذواتنا فقط بل بالنظر إلى جميع الذين نتعامل بارك اللهم  علينا ليس بال 

معهم. باركنا في مخالطتنا لهم وأحاديثنا معهم. أعطنا أن نستفيد ونفيد. اجعلنا نقتفي آثار 

مخلصنا في أن نجول صانعين خيراً. امنحنا اللهم  أن نشتغل اليوم في خدمتك على حسب 

واتنا في قبضة يدك. دب ِرنا كما تشاء. نحن مراتبنا والفرص التي تعرض لنا. واآلن نضع ذ

تحت أمرك. فبين لنا جلياً ماذا تريد أن نفعل. نستجير بك من البطالة والكسل فال تسمح أن 

 يكون أحٌد منا ثقالً على عاتق األرض يروح ويجيء عليها بال فائدة.

. أنجح جميع لتحل بركتك على عملك العظيم في كل أقطار العالم وعلى جميع المشتغلين به

المساعي المقامة لسد  عوز البائسين ومساعدة المحتاجين وتعزية الحزانى وتعليم الجهال 

ورد األشرار وإرجاع الخطاة إليك. بارك جميع المتصد قات والمدارس المسيحية ورساالت 

الكرازة. بارك خدَمة كلمتك والقسوس ُخدامها. زد عدد األمناء المقامين لتلك الخدمة 

هم من روحك القدوس واجعل نُصب أعينهم مجدك ليس غيره لكي يتمجد اسمك وامأل

 بواسطتهم.
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اغفر اللهم  جميع خطايانا حتى التي سقطنا فيها اآلن ونحن سجود أمامك. فإذا كنا قد  

طلبنا أمراً غير موافق أو كانت قلوبنا بعيدة عنك أو كنا متهاونين بال وقار فتحنن اللهم  على 

 لنا واقبلنا من أجل المسيح مخلصنا آمين.ضعفنا واصفح 

وسالم الله الذي فوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في معرفة ومحبة الله وابنه  

يسوع المسيح ربنا. وبركة الله القدير اآلب واالبن والروح القدس تكون علينا وتدوم معنا 

 إلى األبد آمين.
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 مساء السبت

الذي في السموات نخرُّ ساجدين أمامك اآلن فانظر إلينا أيها اآلب الرحيم الكريم أبانا  

 بعين رحمتك واشفق علينا واستمع لنا إكراماً لفادينا.

دنا عن األفكار العالمية وهكذا ساعدنا لكي نمثل لديك   انزع منا كل استخفاف وجر ِ

ه خطابنا بالصالة. ساعدن ا وعل منا بالوقار واالعتبار عالمين أنك أنت حاضر بيننا ولك نوج ِ

 أن نصلي.

حب ب إلينا عبادتك والسجود لك. أعطنا أن ال نمل متضجرين في مثل هذه الساعة  

ساعة الصالة وال نستخف بالسجود أمامك في الصالة العائلية وال نتخذها أمراً إلزامياً 

نا اللهم  من مثل هذه الضالالت وأعطِ  نا نتممها كسائر الفروض التي البد من القيام بها. نج 

 نعمة لكي نجتمع معاً ونسجد لك بالحق ونطلب حضورك ونجدك ونصلي لك من القلب.

نحمدك اللهم  من أجل إحسانك إلينا هذا النهار. أجزلت لنا مراحمك وألطافك طول  

أيام حياتنا وهذا األسبوع لم تقصر أيها الكريم الجواد عن سد احتياجاتنا. ليس لنا شيء إنما 

 نستمد كل شيء من لدنك فال تتركنا يا الله وال تهملنا.نحن عيال على كرمك و

قد أبقيتنا أيها الحي الباقي إلى نهاية هذا األسبوع ويوم الراحة قريب. فأعدانا للتمتع  

به. ساعدنا لكي نتجرد عن األفكار العالمية ونطرح الهموم الدنيوية جانباً. اكشف لنا جلياً 

ا لكي نرى عظم قيمة هذه العطية. ساعدنا لكي عن بركة يومك المقدس. وافتح بصائرن

 نعرف ثمنها ونستعملها ونحبها.

امنحنا أفكاراً روحية. أعطنا أن نلتذ ونُسر  بك وندعو السبت لذة ومقدس الرب  

 مكرماً وال تسمح بأن يكون يومك عندنا يوم تضجر وسآمة.

عوناً ورشداً لهم كن مع القسوس خَدَمة كلمتك هذا المساء. اسكب روحك عليهم. كن  

 في تأمالتهم في كالمك أعد هم ألعمالهم في الغد وضع من عندك كالماً في أفواههم.

بارك على كلمتك. واجعل أن يكرز بها في كل مكان بالبساطة والحق وبقوة الروح.  

 تكرم اللهم  بأن ترشد الكثيرين الستماعها وأن تبلغها لقلوبهم وتعدهم لقبول الزرع.

لهم  اآلن تحت سرادق عنايتك نحن وجميع األعزاء عندنا. أنعشنا بالنوم لكي أدخلنا ال 

 نستيقظ في يومك المبارك بالصحة والعافية مستعدين أن نخدمك ونبتهج بك.

 اصفح اللهم  عنا وبارك علينا واستمع لنا من أجل فادينا آمين. 
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ون معنا أجمعين نعمة الرب يسوع المسيح ومحبة الله اآلب وشركة الروح القدس تك 

 آمين.
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 صلوات ألوقات خاصة

 المساء األخير من السنة

أيها الرب إلهنا قد أوصلتَنا برحمتك إلى نهاية هذه السنة، وإذا سمحت لنا بالمثول  

لديك مرة أخرى نكون قد دخلنا سنة جديدة، فهب لنا أن ال ننتقل إليها بدون انتباه أو شعور 

 نؤتى قلب حكمة.الئق بل إحصاء أيامنا عل منا ف

جَت لنا السنة بجودتك. فإنه لو راجعنا هذه السنة فقط لما قدرنا   إلهنا الرؤوف قد توا

أن نحصي مراحمك التي أسبغتها علينا فيها. كل يوم كنت تباركنا وكل يوم كنت تسد 

احتياجنا بخيراتك الوافرة، وليس ذلك فقط، بل لم تقطع عنا وسائط نعمتك. كلمتك لم تزل 

أيدينا ولم يمر بنا يوم لم نتقدم فيه بالصالة إليك. ال نستطيع أن نعد لك مراحمك التي  بين

ا رزقتنا إياه من المراحم التي ال نعرفها.  نعرفها فضالً عم 

ما أكثر مراحمك يا رب وما أكثر خطايانا التي اجترمناها بالفكر والقول والفعل هذه  

اعدنا عن اغتنام الفرص لخدمتك. نحن اللهم  ال نقدر السنة، وكم من مرة أهملنا واجباتنا وتق

أن نذكر جميع خطايانا. أنت وحدك تعرفها ولك علم كل شيء، فامُح جميع ذنوبنا من 

كتابك. ال تترك واحداً منها. رش نا بدم مخل صنا يسوع المسيح، لكي نظهر أمامك ونكون بال 

 عيب.

ه الليلة بعين الحنو والشفقة. نحن أنفسنا تعط ف اللهم  واقبلنا بواسطته انظر إلينا هذ 

نعرف أموراً ارتكبناها كنا نستحق بسببها الخزي والطرد فما أكثر التي أنت قد شاهدتها 

فينا. ولكن اآلن نتقدم إليك باسم مخل صنا فإكراماً له زدنا من عفوك وغفرانك وأدم لنا 

 سالمك ورضوانك.

دنا. افتقدهم جميعهم بمراحمك هذه انظر بعين الشفقة إلى كل من هو عزيز عن 

الساعة. جد د قلوبهم بنعمتك كما تجد د عليهم السنين. واجعل هذا الوقت مباركاً لهم ولنا لكي 

يرجع كل واحد منا إلى نفسه ويتأمل في مصيره. وإذا كان أحد منهم بعيداً عنك فاجتذبه 

به منك أو كان أحد منهم متردداً فامنحه نعمةً لكي يسرع ًَ له. تحنن  وقر  ً ويختارك نصيبا

 اللهم  وأرسل روحك القدوس اآلن ونحن نصلي ألجلهم.

 استجب لنا أيها اآلب السماوي إكراماً لمخل صنا آمين. 
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 الصباح األول من السنة الجديدة

الحمد لك يا إلهنا من أجل أنك قد أدخلتنا في هذا العام الجديد فهب لنا اللهم  أن يكون  

نا إجماالً وإفراداً. بارك علينا أيها اآلب نفساً وجسداً. قد كنت عوناً إلى اآلن عاماً مباركاً ل

فأدم لنا معونتك وزدنا من بركاتك الروحية التي هي بالمسيح يسوع. وهب لنا أن نقترب 

 منك أكثر من قبل في المسير معك وواصلنا بنعمة روحك القدوس.

و المقدور لنا فيه وال نعرف إذا كنا نبقى دخلنا في هذا العام الجديد ولسنا ندري ما ه 

إلى نهايته أحياء. دب ر جميع أمورنا. أه بنا اللهم  لمالقاة ما يأتينا وكن معنا في كل ما يحدث 

ينا.  لنا لكي ترشدنا وتعضدنا وتنقذنا وتعز 

أحينا بروحك لكي تزداد غيرتنا ورغبتنا في الجهاد المسيحي. اجعل هذه السنة لنا  

ة بأن تمنحنا أفكاراً جديدة ورغائب جديدة وحياة جديدة لنفوسنا. وهب أن تكون سنة جديد

 األشياء العتيقة قد مضت عند الكل  وصار الكل جديداً مخلوقين في المسيح خليقة جديدة.

إليك نرفع أعيننا يا ساكن السماوات ألنه ليس لنا قوة في ذواتنا فبدونك تخور  

ا اللهم  في اإليمان. أرشدنا في سواء السبيل واحفظنا من عزائمنا وتسقط مقاصدنا. ثب تن

السقوط. اللهم  اجعل هذا العام لنا أفضل من الماضي بأن تزيدنا فيه محبة لك وغيرة على 

عبادتك وخدمتك. زدنا فرحاً وابتهاجاً بك وتمتعاً بسالمك. اجعل العالم زهيداً في عيوننا 

 أنت أيها اآلب نصيبنا من اآلن وصاعداً.وزد فينا المحبة للمسيح مخل صنا وكْن 

هب لنا أن نكون أمناء ألنفسنا فال يخدع أحد منا ذاته. أِرنا ذواتنا كما نحن وأِرنا في  

 قلوبنا المسيح يسوع مخل صنا وأعلن لنا نعمتك المنقذة به.

إذا كنت اللهم  قد أملت قلوبنا إلى خدمتك فتعط ف واقبلنا في عداد المشتغلين بها  

عي ن لنا أعمالنا حسب مشيئتك. نحن ال نختار ألنفسنا. إنما نحن عبيد وأنت سيدنا. زد فينا و

هذه السنة الفوائد والمنافع وهب لنا أن نطلب مجدك أكثر من قبل لكي نقلل اهتمامنا 

 وانهماكنا في أمر ذواتنا.

ل فتقاعدنا امنحنا أن نبتدئ هذا العام بقلوب مملوءة رجاء، فكم من مرة أدركنا الفش 

وكم من مرة خار إيماننا وانقطع األمل. فزد اللهم  إيماننا، أحيِ رجاءنا. احفظنا من الكفر 

وعدم اإليمان وهب لنا أن نمجد ك حتى في أشد  الظلمات مبي نين أن رجاءنا ما زال معل قاً بك 

 واتكالنا موطداً عليك.

ذل نفسه عنا وهو اآلن حي  وكل ما نطلبه من البركات هو باسم ذلك الذي أحبنا وب 

 يشفع فينا. فارحمنا واسمع لنا إكراماً له آمين.
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 صالة عند االفتراق

إلهنا الحاضر في كل مكان نستودعك اآلن العازمين منا على السفر والرحيل عنا  

فخصهم بعنايتك وحمايتك واحفظهم من كل ضيم وشر وأوصلهم بسالمة إلى حيث 

ين منا والمقيمين على تنوع احتياجاتهم. راقبنا جميعاً بعين يقصدون. بارك اللهم  المسافر

عنايتك الرحيمة وكن معنا أينما كنا وال تسمح أن يكون تبديل المكان باعثاً على أن ننساك. 

مع أي الناس تعاشرنا وبأي األحوال كنا فهب لنا نعمة لكي نبقى ملتصقين بك ونكون عبيداً 

 صادقين أمناء لك في كل األحوال.

اغفر اللهم  واصفح عن جميع زالتنا السالفة وعن كل ما أخطأنا به أحدنا إلى اآلخر  

وأعطنا أن نتفارق بسالم. اسهر علينا زمن االفتراق وامنحنا أن نلتقي كل يوم عند عرش 

 نعمتك واجعلنا واحداً في المسيح يسوع ربنا.

 ماً لمخل صنا الوحيد آمين.اسمع لنا اللهم  وإذا شاءت إرادتك فاجمع شملنا بسالم إكرا 
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 صالة عند قدوم أحد من أهل البيت من السفر

اللهم  إلهنا المبارك الرحيم نحمدك ألنك قد جمعت شملنا بعد االفتراق وأحسنت لنا  

بالتالقي معاً. نشكرك ألنك كنت مع من كان مسافراً عنا في غربته فراقبته بعين عنايتك 

 لدنك كل ما نناله من البركات فاقبل شكرنا وحمدنا. ورددته إلينا بسالم. اللهم  من

واآلن إذ قد جمعتَنا معاً ال تصرف وجهك عنا بل أدم لنا بركاتك لكي نعيش معاً  

باالتفاق والمحبة. هب لنا أن نكون لطفاء نحو بعضنا يحب كل منا خير اآلخر، وامنحنا 

 ح.نعمة لكي يحمل بعضنا أثقال بعض، وهكذا نتمم ناموس المسي

وإذا كنا قد قص رنا بالقيام بواجباتنا، أو لم نكن صابرين متأنين، أو كان أحدنا  

غضوباً أو عنيداً أو محباً ذاته، فهب لنا روحك القدوس اآلن لكي ال نخطئ بعد. استر 

ذنوبنا السالفة وساعدنا لكي نجتنبها في المستقبل، وهب لنا أن نعرف قيمة االتفاق واالتحاد 

بطنا بعضاً مع بعض بأفضل الربط. واقبلنا أخيراً في ملكوتك السماوي إكراماً العائلي. ار

 للمسيح مخل صنا آمين.
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 صالة عند المرض

يا سامع الصالة إليك نرفع عيوننا ومنك نرجو الرحمة والشفقة فإنك قد أمرتنا أن  

 ً لكي  ندعوك في زمن الضيق. واآلن قد شاءت إرادتك وافتقدتنا بالمرض فاجتمعنا معا

 ندعوك باسم ربنا يسوع المسيح ابنك. اسمع اللهم  صلواتنا التي نقد مها من أجل المريض.

إننا نت حد عبيدك ونتضرع معاً في الصالة من أجله بناًء على وعدك بأن تخص  

بالبركة الذين يتفقون على طلب شيء منك. فنلتمس الرحمة لمن ابتليتَه بالمرض موقنين بأن 

بيدك وتحت أمرك. فمد  اللهم  يمينك القادرة وبارك الوسائط التي نستعملها األشياء جميعها 

في عالجه. تحنن على عبدك وامنحه الشفاء إذا شاءت إرادتك ورداهُ إلى ما كان عليه من 

ه، امنحه سالماً، وهب له فوق الجميع  الصحة والعافية. صب ره على احتمال اآلالم، عز ِ

ل جميع األ  شياء للخير واجعل زمن المرض هذا زمن بركة له ولنا.روحك القدوس وحو 

هب لنا بأن نشعر جميعاً بأن يدك في هذا األمر وبأنك قريب أيضاً. إذا تألم عضو  

علينا جميعنا فجميع األعضاء تتألم معه فامنح كالً منا التعاطف الصادق المسيحي وأنِعم 

عث على الكدر والحزن فاجعل أن ينتج أهل البيت بالنعمة والتعزية. ومع أن هذا األمر با

عنه أثمار بر للسالم. اسمع لنا أيها اآلب السماوي وامنحنا أكثر مما نعرف أن نطلب إكراماً 

 ليسوع المسيح آمين.
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 صالة عند القيام من المرض

إلهنا القادر على كل شيء الذي تضرب وتشفي، نشكرك ألنك سمعت صلواتنا  

 وهبت مريضنا الصحة والعافية.وباركت على وسائل العالج و

نعترف اللهم  شاكرين اسمك بأن يدك هي التي تدب ر كل شيء، وكان مصير المرض  

لته بلطفك العظيم إلى الشفاء. نحن قد استخدمنا الوسائل التي اتصلت إليها  منوطاً بك، فحوا

 أيدينا. وإنما كان نفعها من بركتك عليها.

ونُذَهل عن فوائد ما نزل بنا من الهم والغم. أدم  ال تسمح بأن ننسى مراحمك يا رب 

تلك الفائدة الروحية الناتجة عن المرض للمريض نفسه وال تحرمنا نحن من نصيب منها. 

اجذب قلوبنا وزدها قرباً منك بالشكر والمحبة. وامنحنا أن نتأكد بعد هذا عدم ثبات ما هو 

ب األمور األبدية فنسلك باإليمان ونعي ش متشوقين إلى لقاء المسيح مخلصنا الذي زمني وقر ِ

 باسمه نقترب منك ونتضرع إليك أن تسمع لنا آمين.
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 صالة عند الموت

اللهم  الدائم الباقي الذي جعل األجساد منازل لألرواح قد افتقدتنا وأخذت إليك واحداً  

 منا فجعلت هذا البيت بيت نوحٍ وبكاٍء.

ة في هذه المصيبة ونخضع لها بكل ات ِضاع افتح اللهم  بصائرنا لنرى يدك القادر 

 وعل منا أن نرى أنك بالحق أذللتنا. فما أنفسنا إال ودائع تستردها متى شئت.

بارك علينا في هذا الوقت وافتقدنا بتعزيات روحك. قد ِس لنا زمن حزننا واعتزالنا  

بها إليك بالمسي ك قلوبنا للصالة وقر ِ ح يسوع وهب لنا تعزية وامنحنا فيه أفكاراً جليلة. حر ِ

 من العُلى من فوق. كن معنا اللهم  اآلن لننال السالم بحضورك معنا.

إلهنا الرحيم نعلم أنك ال تنهى عن الحزن الطبيعي فإن المسيح نفسه بكى. ولكن  

احفظنا من الحزن المفرط الذي يسوقنا إلى السقوط في اإلثم. وفوق كل شيء احفظنا من 

ى لطفك ومحبتك في هذه المصيبة ونتبعها بالشكر. امنحنا أن نتكل عليك التذمر عل منا أن نر

 ونحبك ولو في زمن الضرب والتأديب.

افتقد اللهم  هذا البيت بنعمة خصوصية فال تسمح أن يمر بنا هذا الوقت بدون فائدة  

 وأرشدنا لكي نرى أن ذلك إنما هو لخيرنا وأن ال نرتاب في حكمتك ومحبتك.

أن الموت مالقي الجميع وال بد لنا أن نشرب هذه الكأس. اجعلنا أن نستعد  نعلم اللهم   

وساعدنا لكي نستعد اآلن. اجعل لكل منا نصيباً بالمسيح وأوِلدنا الوالدة الثانية بالروح. نب ِهنا 

بما قرعت به اآلن على أبواب قلوبنا. عبيدك اللهم  أهل بيت واحد على وجه الدنيا فال تسمح 

منا أحد في السماء اجعلنا نكون هنا واحداً فيك وهب لنا أن نكون عائلة واحدة بأن ينقص 

 كاملة في السماء.

 وكل ما نسأله هو باسم المسيح مخل ِصنا فاسمع لنا إكراماً له آمين. 
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 صالة عند الوالدة

إلهنا الرحيم الكريم نشكرك على إنقاذ عبدتك من أوجاعها وأخطارها. نحمدك على  

على الولد الذي رزقتها إياه. تحنن اللهم  عليها وامنحها القوة والعافية لكي تعود سالمتها و

 إلى القيام بواجبات بيتها.

بارك الطفل الصغير حتى من والدته واجعله يكون ولداً لك. امنح والديه نعمةً لكي  

 يرب ِياه لك وأنمه بظل ِ مراحمك ليكون فرحاً وتعزية لهم.

م هذا الولد إليه بالصالة فاسمع لنا اللهم  ما نطلبه وبناًء على دعوة مخل    صنا الوديع نقد ِ

من أجله وإن كان صغيراً ال يعرفك وال يقدر أن يدعوك باسمك. الحظه بعنايتك وحنوك 

األبوي في صغره وإذا شب  وكبر فال تحجب وجهك عنه. كن ترساً له وادفع عنه شر هذا 

لعالم فُصنهُ بعنايتك من التجارب وهب له نعمة لكي العالم حتى إذا بلغ رشده وخرج إلى ا

 يقاومها ويتغلب عليها. اسمع لنا أيها اآلب السماوي إكراماً لمخل صنا آمين.
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 صالة عند الزيجة

أيها الرب إلهنا نستمد بركاتك على عبديك اللذين سيقترنان معاً بالزيجة وامنح أن  

هما حتى يكون اقترانهما هذا مسبوقاً بالوقار يكون هذا االقتران بالرب، وهب نعمتك لكلي

 والتروي والصالة.

بارك اللهم  فيهما وعليهما اآلن وبعد اقترانهما بالزيجة واجعل أن يكون لهما من ذلك  

خير روحي. وامنح أن يساعد أحدهما اآلخر ويحتمله ويشفق أحدهما على اآلخر سالكين 

 بيتهما بيتاً للصالة.بالحق واإليمان والقداسة والمحبة، واجعل 

باركهما في مهماتهما الزمنية. سد  بخيراتك احتياجهما. وأولهما من نعمتك ما تراه  

موافقاً لهما وامنح أن يقبال بالشكر كل ما تجود به يمينك عليهما. وإذا افتقدتهما بالحزن 

 فامنحهما نعمتك لكي يحتماله بالصبر.

داك. وبعد أن يقضيا حياةً اجعلهما بركة لآلخرين وساعدهما لكي يع  بداك ويمج 

 مطمئنة بخوفك وتقواك هنا أسكنهما معك إلى األبد في السماء. 

 تعطاف اللهم  باالستجابة لنا إكراماً لمخل صنا الحبيب آمين. 
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 ملحق

َد بالتدقيق إيمان الكنيسة بالثالوث األقدس ضد الضالالت  القانون النيقوي: وفيه ُحد ِ

 بيهة باألريوسية.األريوسية والش

 "أومن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء واألرض، وكل ما يرى وما ال يرى، 

وبرب  واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من اآلب قبل كل الدهور، إله من إله، 

نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساٍو لآلب في الجوهر )ذو جوهر 

مع اآلب(. الذي به كان كل شيء. الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا نزل  واحد

من السماء، وتجسد بالروح القدس من مريم العذراء، وتأنس وأيضاً ُصِلَب عنا على عهد 

بيالطس البنطي. وتألم وقُبِر وقام أيضاً في اليوم الثالث على ما في الكتب، وصعد إلى 

ين اآلب، وسيأتي أيضاً بمجٍد ليدين األحياء واألموات. الذي ليس السماء. وهو جالس عن يم

 لملكه انقضاء.

. المسجود له والممجد مع 7وأومن بالروح القدس الرب والمحيي، المنبثق من اآلب واالبن

اآلب واالبن معاً، الناطق باألنبياء. وأومن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، وأعترف 

 رة الخطايا، وأنتظر قيامة الموتى، وحياة الدهر العتيد. آمين". بمعمودية واحدة لمغف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م(.881)كلمة "واالبن" أضافها لقانون اإليمان القسطنطيني مجمُع الكنيسة الغربية في توليدو سنة  -1 
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الم العربي الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في الع

ناً للجالية عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى. وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجا

من  أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم. باإلضافة إلى مجموعةالعربية في 

.األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية، عظات، تراتيل والكتاب المقدس  

 لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.يحفظكم الله ويمأل   

باإلنجيلأسرة الخدمة العربية للكرزة   

 


