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 األحد السادس بعد عيد الصليب
 

 . آمين .المجد لآلب واإلبن والروح القدس من اآلن والى األبد

 صالة البدء
يا أبانا السَّماوي، يا َمْن تَفيُض قُلوبُنا َوُعقولُنا َوأْفواُهنا بالشُّْكِر ِمْن أْجِل فَْيِض 

ل، َوِمْن ثَمَّ أفَْضَت ُكلَّ َخْيِر السَّماء، فَأْعَطْيتَنا  َعطاياك: فَأنَت أْنعَْمَت َعلَْينا بالَخْلِق األوَّ

َع ٱلن ِعَِم ٱل اِلَحة، ٱْبنََك ُمْعطي ٱلعَطايا َوُمَوز ِ ْلنا ِلَكْي نُثِْمَر ثََمَر ٱألْعماِل ٱلصَّ وِحيَّة. أه ِ رُّ

دْ  ، فَنَكوَن بَِشراَكٍة دائَِمٍة َمَع الثَّالوث األْقدَس الُمَمجَّ نَْرفَُع . بِتَدابيَر صاِلَحٍة َوأْعماِل بِر ٍ

ليب. في ُكل ِ يَْوٍم ُشْكَرنا إلَْيَك أيُّها ٱإلبن الذي تََجلَّْت أثَْمُن َعطاياه فَْوَق َخَشبَِة  الصَّ

ْلنا ِلَكْي نؤتَِي ثِماراً تَليُق بَِوَزناِت ِعماِدنا، بِنَقاَوةِ القَْلِب  تَْعِصُر لَنا َخْمَرةَ ُحب َِك. أه ِ

َوقَداَسِة ٱألْفكار َوِصْدِق ٱألْعمال، فَنَُحق َِق على األرِض بِأْعماِلنا، الَملَكوت الذي 

ِ القُدُّوس إلى األبَد، َوَعْدتَنا بِِه، فَنَكوَن لَكَ  ديَن َوُمَسب ِحين، َوألبيَك َوروِحَك الَحي   ُمَمج ِ

 .آمين

  

 المجدلة الكبرى
 األرض السالم، للناس الذين بهم المسَّرة،المجد هلل في العلى، وعلى 

دك، نشكرك من أجل عظيم مجدك،  نسبحك، نباركك، نسجد لك، نمج 

 أيها الرب اإلله الَملك السماوي، هللا اآلب القادر على كل  شيء،

 أيها الرب االبن الوحيد يسوع المسيح،

 إرحْمنا،أيها الرب اإلله: يا حمل هللا وابن اآلب، يا حامل خطايا العالم، 

 يا حامل خطايا العالم، أقبل تضرعنا،

 أيها الجاِلُس من عن يمين اآلب، إرحمنا:

 ألَنك أَنت وحدك القد وس، أَنت وحدك الرب، أنت وحدك العلي،

  آمين. يا يسوع المسيح، مع الروحِ القُدس، في مجد هللا اآلب.

 

 



 ترتيلة
ْكت وما ْفَرْحت إن حاَولَْت وما ْنَجْحت  بكيت كتير وما ْرتَْحت وتَْضحَّ

 أنا وإنتَ  نِْمشي َسوى من ْجديد َرْح تِْلَمْحني ِمن ْبعيْد، وْمنِْرَجع إيْد بإيد
 

ة ضاْع األَمل  ما في شي إْسُمه فََشل ُضْعت وما ْعِرْفت العََمل وإْن َمر 

 أنا وإنتَ  ى من ْجديدنِْمشي َسو َرْح تِْلَمْحني ِمن ْبعيْد، وْمنِْرَجع إيْد بإيد
 

 ومن األْحزان إنَّك أْقوى من اليَأْس إنَّك أقوى من الَخْوف،إيماني فيك كبير

ة وُحب وإيمان ما تِْنسى إنَّك ِمْليان ِ  إنَّك إْنسان ما تِْنسى إنَّْك إْنسان قُو 
 

ة تََركوك  َحَكمو ْعلَْيك وأََسروك َرفَضوك وما َحب وك وإن شي َمر 

 أنا وإنتَ  نِْمشي َسوى من ْجديد َرْح تِْلَمْحني ِمن ْبعيْد، وْمنِْرَجع إيْد بإيد
 

 ضاع الدَْرب ْلما اْنَسلَك نِْسر ْمَحلَّق بالفَلَك إْنَت بَهالِدنيي َملَكْ 

 أنا وإنتَ  نِْمشي َسوى من ْجديد َرْح تِْلَمْحني ِمن ْبعيْد، وْمنِْرَجع إيْد بإيد
 

 بَدَّْك ُحْضن ْيدَف يك ما تَْخل ي العَتْمي تِْعميك يكما تَْطف ي الن ور لي ف

 أنا وإنتَ  نمشي سوى من جديد رح تلمحني من بعيد، ومنرجع إيد بإيد
 

ة َحسَّْيت ْرت من الِوْحِدة بَْيت َحبَّْيت وما ْنَحبَّْيت وإْن شي َمرَّ  َعمَّ

 أنا وإنتَ  نمشي سوى من جديد رح تلمحني من بعيد، ومنرجع إيد بإيد

 

 صالة
ْس أَْفكاَرنا، ِ َضمائَِرنا، أَيُّها الَربُّ القُدُّوُس الَّذي ال يَُموت، قَد ِ فَنَُسب َِحَك تَْسبِيًحا  َونَق 

ل في كلمتك   لََك اْلَمْجدُ إِلى األَبَد. اْلُمقَدََّسة.نَِقيًّا، ونتأم 
 

 الرسالة
  (10إلى 1اآليات  – 6الفصل  –الّرسالة إلى أهل غالطية )
وِحي ِيَن بُِروحِ الَودَاَعة، َواْحذَْر أيَُّها ا1  إِلْخَوة، إِْن أُِخذَ إِْنَساٌن بَِزلَّة، فأَْصِلُحوهُ أَْنتُُم الرُّ

َب أَْيًضا وا َشِريعَةَ . 2 أَْنَت ِلنَْفِسَك ِلئاَلَّ تَُجرَّ إِْحِملُوا بَْعُضُكم أَثْقَاَل بَعض، وهَكذَا أَتِمُّ

 .الـَمسيح

 وهللوياللويا ه

 



 اإلنجيل
 ( 30إلى  14اآليات  – 25الفصل  –إنجيل القّديس متى )
 .َماَواِت َرُجالً أََرادَ السَّفَر، فَدََعا َعبِيدَهُ، وَسلََّمُهم أَْمَوالَهُ ويُْشبِهُ َملَُكوُت السَّ 14 
فَأَْعَطى َواِحدًا َخْمَس َوَزنَات، وآَخَر َوْزنَتَين، وآَخَر َوْزنَةً َواِحدَة، ُكالًّ َعلى قَْدِر 15 

س، وتَاَجَر بَِها فََربَِح وفي الـَحاِل َمَضى الَّذي أََخذَ الَوَزنَاِت الـَخمْ . 16 َطاقَتِِه، وَسافَر

ا . 18 وَكذـِلَك الَّذي أََخذَ الَوْزنَتَيِن َربَِح َوْزنَتَيِن أُْخَريَين. 17 َخْمَس َوَزنَاٍت أُْخَرى أَمَّ

ةَ َسي ِِدهِ  وبَْعدَ . 19 الَّذي أََخذَ الَوْزنَةَ الَواِحدَةَ فََمَضى وَحفََر في األَْرض، وأَْخفَى فِضَّ

ودَنَا الَّذي أََخذَ الَوَزنَاِت الـَخْمس، . 20 ادَ َسي ِدُ أُولـئَِك العَبِيد، وَحاَسبَُهمَزَماٍن َطويل، عَ 

َزنَاٍت فَقَدََّم َخْمَس َوَزنَاٍت أُْخَرى قَائِالً: يَا َسي ِد، َسلَّْمتَنِي َخْمَس َوَزنَات، وهـِذِه َخْمُس َ

ا لََك َعْبدًا َصاِلًحا وأَِمينًا! ُكْنَت أَِمينًا على القَليل، قَاَل لَهُ َسي ِدُهُ: يَ ! 21 أُْخَرى قَْد َربِْحتَُها

ودَنَا الَّذي أََخذَ الَوْزنَتَيِن فَقَال: يَا ! 22 َسأُقِيُمَك على الَكثِير: أُْدْخْل إِلى فََرِح َسي ِِدكَ 

قَال لَهُ َسي ِدُهُ: يَا لََك . 23 اَسي ِد، َسلَّْمتَنِي َوْزنَتَين، وَهاتَاِن َوْزنَتَاِن أُْخَريَاِن قَْد َربِْحتُُهمَ 

َعْبدًا َصاِلًحا وأَمينًا! ُكْنَت أَمينًا على القَليل، َسأُقِْيُمَك على الَكثِير: أُْدُخْل إِلى فََرحِ 

دُ ثُمَّ دَنَا الَّذي أََخذَ الَوْزنَةَ الَواِحدَةَ وقَال: يَا َسي ِد، َعَرْفتَُك َرُجالً قَاِسيًا، تَْحصُ ! 24 َسي ِِدكَ 

فَِخْفُت وذََهْبُت وأَْخفَْيُت َوْزنتََك في . 25 ِمْن َحْيُث لَْم تَْزَرع، وتَْجَمُع ِمْن َحْيُث لَْم تَْبذُر

يًرا َكْسالن، َعَرْفَت ! 26 األَرض، فََها ُهَو َما لَكَ  فَأََجاَب َسي ِدُهُ وقَاَل لَهُ: "يَا َعْبدًا ِشر ِ

فََكاَن َعلَْيَك أَْن تََضَع 27 ،َرع، وأَْجَمُع ِمْن َحْيُث لَْم أَْبذُرأَن ِي أَْحُصدُ ِمْن َحْيُث لَْم أَزْ 

يَاِرفَة، َحتَّى إِذَا ُعْدُت، اْستَْرَجْعُت َما ِلي َمَع فَائِدَتِهِ  تِي َعلى َطاِولَِة الصَّ فَُخذُوا . 28 فِضَّ

لُّ َمْن لَهُ يُْعَطى ويَُزاد، وَمْن فَكُ . 29 ِمْنهُ الَوْزنَةَ َوأَْعُطوَها ِلَمْن لَهُ الَوَزنَاُت العَْشر

وهـذَا العَْبدُ الَّذي ال نَْفَع ِمْنهُ أَْخِرُجوهُ وأَْلقُوهُ في . 30 ْيَس لَهُ يُْؤَخذُ ِمْنهُ َحتَّى َما ُهَو لَهُ لَ 

انِيَّة. ُهنَاَك يَُكوُن البَُكاُء وَصِريُف األَْسنَان  .الظُّْلَمِة البَرَّ

 فترة صمت وتأم ل

 

  الشكرصالة 

نشكرك أي ها اإلبن ألنك أطعت اآلب  ،ت فكانت لنا حياةنشكرك أيها اآلب ألنك شئ

نشكرك أي ها الروح، يا من تحيي الكنيسة وتضع كالماً  ،فحملت أوجاعنا وخطايانا

في قلوب خدامها وتدفعهم كل  يوم العمل بالوزنات فيصبحوا مئة ومئة ومئة، لك 

 .المجد أي ها الثالوث القد وس، إلى األبد، آمين



  صالة الختام 

دَ ولـْنـَْسُجْد  فـَلـْنـَْشكـُرِ  وَح الـثـَّالوَث األقدََس والُمَمجَّ لـَهُ ونـَُسب ِْحهُ اآلَب واإلبَن والرُّ

 آمـيـن. الـقـُدُس.

 كـيـريـالـيـسـون، كـيـريـالـيـسـون، كـيـريـالـيـسـون.

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

 (3ْمـِشـيـحـو ْدقـُـْم ِمــْن بـِـْت ِمــيــتِـْه، إتـراَحـام ِْعـلـَيـْن )

 …انـــا الـذي فـي الـسَّـمـاواتأبــ 


