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 أحد شفاء المخلّع
 

 .اجملد لآلب واإلبن والروح القدس من اآلن واىل األبد

 صالة البدء
سيح، أعِطنا أن ََنَمَدَك 

َ
حيي اببِنَك الَوحيِد َيسوَع امل

ُ
اي أابان السَّماِوي، اي َمْن أْظَهرَت لَنا ُغْفراَنَك امل

َتَدفِ َقة 
ُ
سيح، أنَت ... ِمن َعَظَمة ُحبِ َك لنا َنن الَبَشرَونَفَتَح قُلوبَنا على نَِعِمَك امل

َ
َنْشُكُرَك اي َيسوع امل

احلاِضر َدوماً يف َكنيَسِتَك، تَ ْغِفُر َخطاايان َوَتْشفينا َدوماً ِمْن ُضْعِفنا َوعاهاتِنا، َوتُ ْعطينا َجَسَدَك َوَدَمَك 
ْجُد إىل األَبد، آمنيَدواًء شاِفياً، فَ يَ َتَحوَّل َجفافَنا الرُّوحي أْرضاً َخصَبة وَ 

َ
، َلَك امل  .ُحزننا فَ َرحاً أَبِدايا

 
 اجملدلة الكربى

 اجملد هلل يف العلى، وعلى األرض السالم، للناس الذين هبم املسَّرة،
 نسبحك، نباركك، نسجد لك، منج دك، نشكرك من أجل عظيم جمدك،

لك السماوي، هللا اآلب القادر على كل  
َ
 شيء،أيها الرب اإلله امل

 أيها الرب االبن الوحيد يسوع املسيح،
 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:

 ألَنك أَنت وحدك القد وس، أَنت وحدك الرب، أنت وحدك العلي،
  آمني. املسيح، مع الروِح الُقدس، يف جمد هللا اآلب.اي يسوع 

 



 ترتيلة
 بكيت كتري و ما رحتت و تضحكت و ما فرحت إن حاولت و ما جنحت

 أان و إنت منشي سوى من جديد و منرجع إيد إبيد رح تلمحين من بعيد
 ما يف شي إمسه فشل ضعت و ما عرفت العمل و إن مرة ضاع األمل

 منشي سوى من جديد منرجع إيد إبيدو  رح تلمحين من بعيد
 

 ومن األحزان إنك أقوى من اليأس إنك أقوى من اخلوف إمياين فيك كبري ***
 إنك إنسان ما تنسى إنك إنسان وإميانقوة وحب  ما تنسى إنك مليان

 
 أسروكعليك و  احكمو  حبوك ومارفضوك  شي مرة تركوك وإن

 إنتأان و  سوى من جديدمنشي  ومنرجع إيد إبيد رح تلمحين من بعيد
 ضاع الدرب املا انسلك نسر حملق ابلفلك إنت هبالدنيي ملك

 أان و إنت منشي سوى من جديد و منرجع إيد إبيد رح تلمحين من بعيد
*** 

 بدك حضن يدفيك ما ختلي العتمي تعميك ما تطفي النور يل فيك
 إنتأان و  منشي سوى من جديد و منرجع إيد إبيد رح تلمحين من بعيد

 عمرت من الوحدة بيت حبيت وما َنبيت إن شي مرة حسيتو 
 أان و إنت منشي سوى من جديد ومنرجع إيد إبيد رح تلمحين من بعيد

*** 
 صالة

ْس أَْفكاَران، فَ ُنَسبِ َحَك َتْسِبيًحا نَِقياا، ونتأم ل يف  َوَنقِ  َضمائَِران، أَيُّها الَربُّ الُقدُّوُس الَّذي ال مَيُوت، َقدِ 
 َلَك اْلَمْجُد ِإىل األََبد. كلمتك اْلُمَقدََّسة.

 



 الرسالة
  )5اآلية  6إىل الفصل  24اآلية  5الفصل  -الّرسالة األوىل إىل طيمواتوس  (

 .ِمَن ال نَّاِس َمْن َتُكوُن َخطَااَيُهم َواِضَحًة قَ ْبَل ال ُحكِم ِفيَها، وِمنُهم َمْن ال َتُكوُن واِضَحًة ِإالَّ بَ ْعَدهُ 24
َقى َخِفيَّة25   .كذِلَك َفِإنَّ اأَلْعَماَل الصَّاحِلََة ِهَي أَيًضا َواِضَحة، والَّيت هَي َغرُي واِضَحٍة َفال مُيِْكُن َأْن تَ ب ْ

 وهللوايهللواي 
 اإلجنيل

     (12إىل  1اآلايت  – 2الفصل -إجنيل القّديس مرقس )
ٍم َعاَد َيُسوُع ِإىل َكَفْراَنُحوم.1 َع النَّاُس أَنَُّه يف البَ ْيت وبَ ْعَد َأايَّ ُهم َحَّتَّ َغصَّ . 2ومسَِ فَتَجمََّع َعَدٌد َكبرٌي ِمن ْ

فأَتَ ْوُه ِبَُخلٍَّع ََيِْمُلُه َأْربَ َعُة . 3هِبِِم ال َمَكان، وملَْ يَ ْبَق َمْوِضٌع أَلَحٍد وال ِعْنَد الَباب. وكاَن ُُيَاِطبُ ُهم ِبَكِلَمِة هللا
ْمِع ملَْ َيْسَتِطيُعوا الُوُصوَل ِبِه ِإىل َيُسوع، فَكَشُفوا السَّْقَف فَ ْوَق َيُسوع، ونَ َبُشوه، وِبَسَبِب ال جَ . 4رَِجال

وَرَأى َيُسوُع ِإمْيَاََنُم، فَقاَل لِْلُمَخلَّع: "اَي اْبين، َمْغُفوَرٌة .5وَدلَّوا الِفَراَش الَّذي كاَن ال ُمَخلَُّع َمْطُروًحا َعَلْيه
ُروَن يف قُ ُلوهِبِم."!6َلَك خطَااَيك ِلَماَذا يَ َتَكلَُّم ه َذا الرَُّجُل : 7"وكاَن بَ ْعُض الَكتَ َبِة َجاِلِسنَي ُهَناَك يُ َفكِ 

ُم ." 8 ه َكَذا؟ ِإنَُّه ُُيَدِ ف! َمْن يَ ْقِدُر َأْن يَ ْغِفَر ال َخطَااَي ِإالَّ هللاُ َوْحَدُه؟ ويف ال َحاِل َعَرَف َيُسوُع ِبُروِحِه َأَنَّ
ُروَن هِب َذا يف قُ ُلوِبُكم؟يُ َفك ِ  ما ُهَو اأَلْسَهل؟ َأْن يُ َقاَل  9ُروَن ه َكَذا يف أَنْ ُفِسِهم فَ َقاَل ََلُم: "ِلَماَذا تُ َفكِ 

ْل ِفَراَشَك َواْمِش؟ وِلَكي تَ ْعَلُموا َأنَّ الْبِن  10لِْلُمَخلَّع: َمْغُفوَرٌة َلَك خطَااَيك؟ أَْم َأْن يُ َقال: قُْم َوامحِْ
ْل ِفَراَشَك، : 11"َساِن ُسْلطَااًن َأْن يَ ْغِفَر ال َخطَااَي َعَلى اأَلْرض"، قاَل لِْلُمَخلَّعاإِلنْ  َلَك أَُقول: قُم، ِإمحِْ

فَقاَم يف ال َحاِل ومَحََل ِفَراَشُه، وَخرََج أَماَم ال َجِميع، َحَّتَّ َدِهُشوا ُكلُُّهم وجَمَُّدوا هللَا ."! 12واْذَهْب ِإىل بَ ْيِتكَ 
 ."!ائِلني: "َما َرأَيْ َنا ِمْثَل ه َذا البَ تَّةقَ 

 فرتة صمت وأتم ل
 
 



 الشكرصالة 
 ألنك كشفت جسدك لتتدىلَّ على الصليب حلبِ نا، ألنك كشفَت سقفك السماوي لتتدىلَّ اىل أرضنا،
 ألن ك ألنك الكل  يف الكل  ،ألنك املبدأ وامليعاد، ألنك كشفَت عن الهوتك للكنيسة لتحيا معك،

ألنك نَ َفُسنا وفرُحنا، رجاان وملجأان، نشكرك ونسبِ ح امسك ومنج دك  البداية والنهاية، ألن ك األلف والياء،
 .من اآلن وإىل أبد اآلبدين، آمني

 
  صالة اخلتام

َمجََّد ول ْن َْسُجْد ل َُه ون َُسبِ ْحُه اآلَب واإلبَن  ف َل ْن َْشك ُرِ 
ُ
 آم ي ن. والرُّوَح ال ق ُُدس.ال ث َّالوَث األقَدَس 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.

 (3ْم ِش ي ح و ْدق ُ ْم ِم  ْن ب ِ ْت ِم  ي  تِ ْه، إت راَح امِ ْع ل َي ْن )
 …أبــانـــا الـذي فـي الـسَّـمـاوات 


