أبروشية ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻷﺴﻘﻔﻴﺔ
بمصر وشمال افريقيا والقرن االفريقى

אא
ٔ
)االوقات العادية(
1

א 
منذ وقت مبكر جدا والمؤمنون يجتمعون فى ساعات منتظمة اثناء اليوم والليل
ليستجيبوا لكلمة ﷲ مع التسبيح بالنيابة عن كل الخليقة مع التشفع ألجل خالص العالم.
ومع القرن الرابع ،ان لم يكن قبل ذلك ،صارا وقتى الصباح والمساء ھما األكثر أھمية
لتقديم ذبيحة التسبيح ھذه .ومع انھما ظال ھكذا منذ ذلك الوقت اال انه بمرور الزمن طرأ
تغييرين رئيسيين على شكل الصالة:
أوال ،اصبحت الصالوات اليومية المنتظمة بشكل كبير قاصرة على األكليروس واعضاء
النظم الدينية وحدھم ،بينما اكتفى باقى شعب ﷲ بالمشاركة بشكل رئيسى فى خدمات
األحاد واألعياد فقط .ثانيا ،وكنتيجة لھذا ،اصبح التفكير فى شكل الصالوات على انھا
كلمات ُتتلى او ُترنم اكثر منھا ليتروجية يتم األحتفال بھا جماعيا.
لذا فالليتروجية المقدمة ھنا الغرض منھا مساعدة المؤمنين فى وقتنا ھذا ان يأخذوا
دورھم فى ھذا األمتياز والمسئولية والذى ينتمى الى كل شعب ﷲ .يمكن األحتفال بھذه
الليتروجية بشكل بسيط او ان ُتعزز بأختيارات مختلفة من الترانيم والصالوات واشكال
األبداع المختلفة.
تمثل تسبيحة األنجيل ذروة خدمة التسبيح فى صلوات الصباح والمساء حيث تسبيح عمل
ﷲ فى المسيح ،يمكن استخدام التسبحة المرفقة مع الليتروجية )تسبحة زكريا ومريم(
بينما يمكن استبدالھما بأى شكل من أشكال التسبيح الكتابى او الملحن.
تقديم الصلوات التشفعية ھو جزء اصيل فى طبيعة ليتروجية صالة الصباح والمساء مثله
مثل التسبيح ،وال يجب ان يُختصر اال فى حالة وجود خدمة متعاقبة مشتملة على فترة
صالة تشفعية.
ان طبيعة ھذه الخدمة كأحتفال عبادة من الممكن تعزيزه بعدة طرق ،متضمنا ھذا
استخدام تغييرات مناسبة لوضعية الجسم والحركة ،توفير تركيز بصرى للعبادة ،مثل
صليب ،ايقونة او ايقاد شمعة ،وايضا بتوزيع قيادة الخدمة بين األعضاء المشاركين فى
الخدمة )مثل قراء كلمة ﷲ ،قيادة التسابيح او قيادة الموسيقى ،قيادة الصالوات(.
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א 

א 
 

)يمكن ان ُتستخدم صالة ختامية فى هذا المكان مثل( :

א   א 
فيذيع حمدك فمنا

يا رب افتح شفاھنا

يا ﷲ اسرع لخالصنا يا رب عجل لمعونتنا

ليباركنا ﷲ،
فى نومنا براحة
فى احالمنا برؤى،
فى صحونا بعقل ھادئ
فى نفوسنا برفقة مع روحه القدوس
ھذه الليلة وكل ليلة .أمين

+المجد لألب واألبن والروح القدس
كما كان فى البدء وھو اآلن .وسيكون الى دھر الداھرين .آمين
فليكن اسم الرب مسبحا.ھلـلــــويا.

سبحوا الرب

ٔ
ٔ
)بعد المرد االفتتاحى السابق يمكن ان تستخدم هنا واحدة او ٔاكـثر من االشياء التالية:
ترنيمة كـتابية ،صالة شكر ٔ،او ترتيلة مناسبة(

ليباركنا الرب ،وليحمينا من كل شر ،وليحفظنا للحياة األبدية .أمين.
لنبارك الرب.
شكرا .

א 
لقد انقضى الليل ،وھا ھو النھار أمامنا
لنصلى بقلب وعقل واحد

فترة صمت.

وبينما نبتھج بعطية اليوم الجديد
ليضئ نور حضورك علينا يا رب
ُملھبا قلوبنا بمحبة صادقة لك .أمين

א
אא 
المزمور المُعين لليوم:

......................................

تتلى المزامير المعينة وفى ٔاخر كل مزمور ُيتلى

المجد لألب واألبن والروح القدس
كما كان فى ا ْل َبدْ ءِ وھو اآلن .وسيكون الى دھر الداھرين .آمين
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)يمكن ان تستخدم هنا ترنيمة ك ٔ
ـتابيةاو ترتيلة مناسبة قبل القراءات او للفصل بين قراءتين(

אא

אא 
القراءات المعينة لليوم:

لنصل ألجل اليوم ومسئولياته
من اجل العالم واحتياجاته
من اجل الكنيسة وحياتھا

......................................

قد تتبع القراءة فترة صمت،او ترنيمة

א xz

)من الممكن استخدام هذه المردات بين الصلوات(
يا رب بنعمتك
فى رحمتك يا رب أسمع صالواتنا )أو( يا رب أسمعنا
أسمعنا
ٔ
ٔ
)فى ختام الصلوات من الممكن ان تقال بعض االدعية مثل الدعاء المعين لالسبوع او الدعاء التالى(

وأقام لنا مخلصا قديرا♦

يا ألھب فى قلوبنا نار محبتك التى ال ُتخمد ابدا،
حتى ما تشتعل فينا ،فتضئ آلخرين،
فنضئ ابداً فى محضرك ،مشتعلين بنورك األبدى
فى ابنك يسوع المسيح مخلصنا وفادينا.آمين

مبارك الرب إله إسرائيل♦

ألنه افتقد شعبه وافتداه.
في بيت عبده داود.
كما وعد من قديم الزمان بلسان أنبيائه القديسين♦.

يخلصنا من أعدائنا ومن أيدى جميع مبغضينا.

واألن كما علمنا مخلصنا ھكذا نصلى:
الس َم َاواتِ،
أَ َبا َنا الَّذِي فِي َّ
اس ُم َك
س ْ
لِ َي َت َقدَّ ِ
لِ َيأْ ِ
ت َملَ ُكو ُت َك.
ض.
السمَاءِ َكذلِ َك َعلَى األَ ْر ِ
لِ َت ُكنْ َمشِ ي َئ ُت َك َك َما فِي َّ
ُخ ْب َز َنا َك َفا َف َنا أَ ْعطِ َنا ا ْل َي ْو َم.
َو ْ
ضا لِ ْل ُم ْذن ِِبينَ إِلَ ْي َنا.
اغف ِْر لَ َنا ُذ ُنو َب َنا َك َما َن ْغفِ ُر َن ْحنُ أَ ْي ً
َوالَ ُتدْ ِخ ْل َنا فِي َت ْج ِر َبةٍ ،لكِنْ َن ِّج َنا مِنَ ال ِّ
ير.
ش ِّر ِ
)بالمسيح يسوع ربنا(
َ
َ
ْ
ألَن لَ َك ا ْل ُم ْل َكَ ،وا ْلقُ َّو َةَ ،وال َم ْجدَ  ،إِلى األ َب ِد .آمِينَ .

ل ُيظھر رحمته آلبائنا♦

ويذكر عھده المقدس.
القسم الذي أقسمه إلبراھيم أبينا♦

بأن ينقذنا من أيدي أعدائنا
حتى نعبده بال خوف ♦

بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا.
وأنت أيھا الصبي س ُتدعى نبي العلي ♦

ألنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه.
لتعطي شعبه معرفة الخالص ♦

بمغفرة خطاياھم
بأحشاء رحمة إلھنا ♦

التي بھا يتفقدنا مُشرقا من العالء.
ليضيء على الجالسين في الظلمة وظالل الموت ♦

لكي يھدي أقدامنا في طريق السالم.
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)يمكن ان تستخدم هنا ترنيمة ك ٔ
ـتابيةاو ترتيلة مناسبة قبل القراءات او للفصل بين قراءتين(

אא 
القراءات المعينة لليوم:

المجد لألب واألبن والروح القدس
كما كان فى البدء وھو اآلن .وسيكون الى دھر الداھرين .آمين

אא

......................................

قد تتبع القراءة فترة صمت،او ترنيمة

א xz
ُت َع ِّظ ُم َن ْفسِ ي الرَّ بَّ َو َت ْب َت ِھ ُج رُوحِي ِبا ِ م َ
ُخلِّصِ ي♦

اع أَ َم ِت ِه
ألَ َّن ُه َن َظ َر إِلَى ا ِّت َ
ض ِ

ال ُت َ
طوِّ ُبنِي♦
فھوذا ُم ْن ُذ َ
اآلن َجمِي ُع األَجْ َي ِ

ص َن َع ِبي َع َظا ِئ َمَ :واسْ ُم ُه قُدُّوسٌ
ِير َ
ألَنَّ ْال َقد َ
ال♦
يل األَجْ َي ِ
ج ِ
َو َرحْ َم ُت ُه إِلَى ِ

لنصل ألجل اليوم ومسئولياته
من اجل العالم واحتياجاته
من اجل الكنيسة وحياتھا

)من الممكن استخدام هذه المردات بين الصلوات(
يا رب بنعمتك
فى رحمتك يا رب أسمع صالواتنا )أو( يا رب أسمعنا
أسمعنا
ٔ
ٔ
)فى ختام الصلوات من الممكن ان تقال بعض االدعية مثل الدعاء المعين لالسبوع او الدعاء التالى(
أيھا الرب اإلله،
نحن نقدم لك ،مع كل الخليقة ،حياة ھذا اليوم الجديد.
ھبنا نعمة لنحبك ونخدمك
لنحيا لمدح مجد نعمتك فى ربنا يسوع المسيح .آمين

ِين َي َّتقُو َن ُه
لِلَّذ َ

ِراعِ ِه♦ .
ص َن َع قُ َّو ًة ِبذ َ
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
َش َّت َ
وب ِھ ْم
ت المُسْ َتك ِب ِر َ
ين ِبفِك ِر قل ِ

َ
ن ْال َك َراسِ يِّ ♦
أَ ْن َز َل األعِ َّزا َء َع ِ

واألن كما علمنا مخلصنا ھكذا نصلى:
الس َم َاواتِ،
أَ َبا َنا الَّذِي فِي َّ
اس ُم َك
س ْ
لِ َي َت َقدَّ ِ
لِ َيأْ ِ
ت َملَ ُكو ُت َك.
ض.
السمَاءِ َكذلِ َك َعلَى األَ ْر ِ
لِ َت ُكنْ َمشِ ي َئ ُت َك َك َما فِي َّ
ُخ ْب َز َنا َك َفا َف َنا أَ ْعطِ َنا ا ْل َي ْو َم.
َو ْ
ضا لِ ْل ُم ْذن ِِبينَ إِلَ ْي َنا.
اغف ِْر لَ َنا ُذ ُنو َب َنا َك َما َن ْغفِ ُر َن ْحنُ أَ ْي ً
َوالَ ُتدْ ِخ ْل َنا فِي َت ْج ِر َبةٍ ،لكِنْ َن ِّج َنا مِنَ ال ِّ
ير.
ش ِّر ِ
)بالمسيح يسوع ربنا(
َ
َ
ْ
ألَن لَ َك ا ْل ُم ْل َكَ ،وا ْلقُ َّو َةَ ،وال َم ْجدَ  ،إِلى األ َب ِد .آمِينَ .

ِين
َو َر َف َع ْال ُم َّتضِ ع َ

اع َخي َْرا ٍ
ت♦
أَ ْش َب َع ْال ِج َي َ

ص َر َ َ
ين
ارغِ َ
َو َ
ف األ ْغ ِن َيا َء َف ِ

ل َف َتاهُ ♦
ضدَ إِسْ َرائِي َ
َع َ

لِ َي ْذ ُك َر َرحْ َمته،

َك َما َكلَّ َم آ َبا َء َنا♦ .

إلِبْراھِي َم َو َنسْ لِ ِه إِلَى األَ َب ِد
المجد لألب واألبن والروح القدس
كما كان فى ا ْل َبدْ ءِ وھو اآلن .وسيكون الى دھر الداھرين .آمين
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א 

א 
 

)يمكن ان ُتستخدم صالة ختامية فى هذا المكان مثل( :

א   א 
يا رب افتح شفاھنا

فيذيع حمدك فمنا

يا ﷲ اسرع لخالصنا يا رب عجل لمعونتنا

ألجل كل ما يفعله ﷲ بنا
وألجل كل ما يفعله ﷲ بدوننا

شكرا

ألجل كل من عاش المسيح فيھم قبلنا
وألجل كل من عاش المسيح فيھم بيننا

شكرا

ألجل كل من يريد الروح ان يحضرھم لنا
وألجل كل مكان يريد الروح ان يرسلنا اليه

ٔ
ٔ
)بعد المرد االفتتاحى السابق يمكن ان تستخدم هنا واحدة او ٔاكـثر من االشياء التالية:
ترنيمة كـتابية ،صالة شكر ٔ،او ترتيلة مناسبة(

شكرا

א 

لقد وعد المسيح ان يكون معنا
فى العالم كما فى عبادتنا

أمين .شكرا

+المجد لألب واألبن والروح القدس
كما كان فى البدء وھو اآلن .وسيكون الى دھر الداھرين .آمين
سبحوا الرب

لنبارك الرب.
شكرا .

فليكن اسم الرب مسبحا.ھلـلــــويا.

ألجل ان تكون ھذه الليلة مقدسة وجيدة وسالمة
لنصلى بقلب وعقل واحد
فترة صمت.
وبينما تصعد صلواتنا المسائية أمامك يا ﷲ،
لتنزل مراحمك علينا،
لتطھر قلوبنا ،و ُتطلقنا لنتغنى بتسبيحاتك
اآلن والى األبد .آمين

א
אא 
المزمور المُعين لليوم:
ٔ
ُ
تتلى المزامير المعينة وفى اخر كل مزمور يتلى
المجد لألب واألبن والروح القدس
كما كان فى ا ْل َبدْ ءِ وھو اآلن .وسيكون الى دھر الداھرين .آمين
......................................
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