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 اجملد لآلب واإلبن والروح القدس من اآلن واىل األبد 

 صالة البدء
ماوي اي من منحتنا الفداء ابإلبن واملواهب ابلّروح القدس، نشكرك يف هذا األحد   أيّها اآلب السَّ
على عطاايك ونسألك أن تفيض يف قلوبنا الشجاعة لنتحّرر من كّل األواثن اّليت تعرتض سبيل 

والرّ  احلبيب  اإلبن  مع  وإكرام،  وجمٍد  تسبيٍح  إليك كّل  فنرفع  وكّل إمياننا  اآلن  املعّزي،  القدس  وح 
 أواٍن وإىل أبد اآلبدين، آمني. 

 
 اجملدلة الكربى 

رة،  اجملد هلل يف العلى، وعلى األرض السالم، للناس الذين هبم املسَّ
 نسبحك، نباركك، نسجد لك، منّجدك، نشكرك من أجل عظيم جمدك، 

لك السماوي، هللا اآلب القادر على كّل شيء، 
َ

 أيها الرب اإلله امل
 ها الرب االبن الوحيد يسوع املسيح،أي

 أيها الرب اإلله: اي محل هللا وابن اآلب، اي حامل خطااي العامل، إرمْحنا، 
 اي حامل خطااي العامل، أقبل تضرعنا، 

 أيها اجلاِلُس من عن ميني اآلب، إرمحنا: 
 ،أنت وحدك العليألَنك أَنت وحدك القّدوس، أَنت وحدك الرب، 

 يف جمد هللا اآلب.مع الروِح الُقدس، اي يسوع املسيح،  
  آمني.



 
 ترتيلة

 الروُح جيمعنا هللواي الروُح جيعلنا أبناء للا 
 صار الطحني خبًزا لوال الروح ما أصبحنا سكىن هللا لوال املاء ملا 

 لوال الزيت ما أعطى السراج نورًا لوال الروح ما فرشنا نور هللا 
 لوال احلب ما كان القلب حًيا لوال الروح ما عرفنا حّب هللا

 لوال النور ما أعطى الورد عطًرا لوال الروح ما نثران عطر هللا
 

 صالة 
ْس أَْفكاَران، وُس الَّذي ال مَيُوت، َقدِّ فَ ُنَسبَِّحَك َتْسِبيًحا نَِقيًّا، ونتأّمل يف   َوَنقِّ َضمائَِران، أَيُّها الَربُّ الُقدُّ

َسة.  َلَك اْلَمْجُد ِإىل األََبد.  كلمتك اْلُمَقدَّ
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 هللواي وهللواي 
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 فرتة صمت وأتمّل 



 الشكر صالة 
 نشكرك اي أابان ألنك مل تتوقف عن شفائنا اجلسدي والروحي مًعا، 

نشكرك اي أابان ألنك مل تبخل علينا إببنك، وحيدك، رغم معرفتك السابقة مبا صنعنا له ومبا 
 سنصنع به على الدوام من خذالن ونكران اجلميل،

أابان ألنك مل حترمنا روحك احمليي على الدوام، رغم سقطاتنا املتكررة وجحودان، نشكرك اي   
 نشكرك أيّها الثالوث ألنك أرْدَت أن ُتشركنا يف حياتك اإلهلية جمااًن فقط ألنك احملّبة، 

 نشكر ونسجد حلّبك إىل األبد، آمني. 
 
 

  صالة اخلتام 
َد ول ْن َْسُجْد ل َُه ون َُسبِّْحُه اآلَب واإلبَن والرُّوَح ال ق ُُدس.ال ث َّالوَث األقَدَس  ف َل ْن َْشك ُرِ  َمجَّ

ُ
 آم ي ن.  وامل

 ك ي ري ال ي س ون، ك ي ري ال ي س ون، ك ي ري ال ي س ون. 

 ( 3) قِديشاْت آلوهو، قِديشاْت َحيلتونو، قِديشاْت لومويوتو.

 (3َح امِ ْع ل َي ْن )ْم ِش ي ح و ْدق ُ ْم ِم  ْن ب ِ ْت ِم  ي  تِ ْه، إت را

 أبــانـــا الـذي فـي الـسَّـمـاوات… 


