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 أحد شفاء األبرص
 

 .اجملد لآلب واإلبن والروح القدس من اآلن واىل األبد

 صالة البدء
ماِوّي. يف هذا األحد، تُ َعلِّمنا أنَّنا ُكنَّ    ا َعبيداً للَخطيَئة، َفِصْران َلكَ ُكلُّ الّتسبيح واجملد َلَك أيُّها اآلُب السَّ

وِت َفإذا بِنا يف قلِب احلَياة
َ

ماِوّي.! أبْناء... ُكنَّا ذاِهبنَي إىل امل  ُكلُّ الّتسبيح واجملد َلَك أيُّها اآلُب ٱلسَّ
ّر،بَِلْمَسِة َحناِنَك َحوَّْلَتنا ِمْن حاَلٍة إىل حاَلة. كاَنْت أْعضاُؤان ِسالحاً ُُتاِرُب ِمْن أْجِل الَ   طيَئِة َوالشَّ

واَء للَبَشرِيَِّة  . َفصاَرْت ِسالحاً ِمْن أْجِل الِبِّ َوالَعَمِل ِبَشيَئِتَك لَِنواِل نِْعَمِتكَ  اي َيسوع، ِجئَت َُتِْمُل الدَّ
بَة َعذَّ

ُ
، َبْل ََتلَّْمَت َمَعنا... امل ثْ َتنا َعِن ٱألَلَِ وت، َبْل ُمتَّ . ما َحدَّ

َ
ما أفْ َهْمَتنا  ...  ألْجِلناما َكلَّْمَتنا َعِن ٱمل

تَ ُهمْ  َعوَّقنَي ِعْنَدان، َبْل َلَمْستَ ُهْم أماَمنا َلْمَسَة احلَنان َوَشَفي ْ
ُ

يِق  ابلَكالِم َكْيَف نَ َتعاَمُل َمَع َمْرضاان َوامل ِمَن الضِّ
َدَك َمَع اآلِب َوالرُّوح الُقُدْس، ِمَن اآلَن َوإىل األ... الذي فيِهم  .َبد، آمنيأعِطنا أن ُُنَجِّ

 اجملدلة الكربى 
رة،اجملد هلل   يف العلى، وعلى األرض السالم، للناس الذين هبم املسَّ

 نسبحك، نباركك، نسجد لك، ُنّجدك، نشكرك من أجل عظيم جمدك، 
لك السماوي، هللا اآلب القادر على كّل شيء، 

َ
 أيها الرب اإلله امل

 أيها الرب االبن الوحيد يسوع املسيح،
 خطااي العاَل، إرمْحنا،  أيها الرب اإلله: اي محل هللا وابن اآلب، اي حامل

 اي حامل خطااي العاَل، أقبل تضرعنا، 
 أيها اجلاِلُس من عن ميني اآلب، إرمحنا: 

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



 ترتيلة
   ارفعين من أيس احلياة  ريب يسوع اين اانديك

  انتظرتك بصمت اي خملصي ويف اعماقي ترنيم وصالة
 

 داويتين جبراحك اي مصلوب  جذبتين اليك اي اهلي**
 ريب ساحمين جئت كي اتوب ملستين حبنانك اي حبييب 

  
  وي به قليب منك احلنان يفيض ريبزدين اميان ار 

 ها توبيت قد احيت يل حمبيت اضئت بنور ليل غربيت 
 

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

َسة.  َلَك اْلَمْجُد ِإىل األََبد.  كلمتك اْلُمَقدَّ
 

 الرسالة 
  )32إىل   12اآلايت  –  6الفصل  –الّرسالة إىل أهل روما  (
ُتم َأْحَرارًا ِمَن الِبّ 20  ُتم َعبيَد ال َخِطيَئة، ُكن ْ ا ُكن ْ  .فَ َلمَّ
َها اآلن؟ فِإنَّ َعاِقبَ تَ َها ال َموْ 21  ُتم ِحيَنِئٍذ ِمْن تِْلَك األُُموِر الَّيت َتْسَتُحوَن ِمن ْ  .تفَأيَّ ََثٍَر َجنَ ي ْ
ا اآلن، وَقْد ِصْرُُت َأحراَرًا ِمَن ال َخِطيَئِة وَعبيًدا هلل، فِإنَُّكم ََتُْنوَن ََثًَرا لِلَقَداَسة، وَعاِقبَ تُ َها ا22  ل َحَياُة  أَمَّ

 .األََبِديَّة
ا َمْوِهَبُة هللِا َفهَي ال َحَياُة األَبَِديَّةُ 23   .يف ال َمسيِح َيُسوَع َربَِّنا أَلنَّ ُأْجَرَة ال َخِطيَئِة ِهَي ال َموت. أَمَّ

 وهللواي هللواي 



 
 اإلجنيل 

     (54إىل   35اآلايت  –  1الفصل  –إجنيل القّديس مرقس )
 .وَقاَم قَ ْبَل طُُلوِع الَفْجر، فَخرََج وَذَهَب ِإىل َمَكاٍن قَ ْفر، وَأَخَذ ُيَصلِّي ُهَناك53

 وحلََِق ِبِه ِِسَْعاُن َوالَّذين َمَعُه،36
 ."وَوَجُدوُه فَ َقاُلوا َلُه: "َأجلَِْميُع َيْطلُُبوَنكَ 37
َر ُهَناَك أَْيًضا، َفِإيّنِ هِل َذا َخَرْجتُ فَقاَل هَلُم: "لَِنذْ 38  ."َهْب ِإىل َمَكاٍن آَخر، ِإىل الُقَرى ال ُمَجاِورَة، ألَُبشِّ
َياِطني39  .وَساَر يف ُكلِّ ال َجِليل، وُهَو َيْكرُِز يف جَمَاِمِعِهم َوَيْطُرُد الشَّ
ُل ِإلَْيه، فَجثَا وَقاَل َلُه: 40 َرين وَأََتُه أَبْ َرُص يَ تَ َوسَّ  ."!"ِإْن ِشْئَت فَأَْنَت َقاِدٌر َأْن ُتَطهِّ
 ."!فَتَحنََّن َيُسوُع وَمدَّ َيَدُه وَلَمَسُه وَقاَل َلُه: "َقْد ِشْئُت، َفاْطُهرْ 41
 .ويف ال َحاِل زَاَل َعْنُه الَبَص، َفَطُهرَ 42
 َفانْ تَ َهَرُه َيُسوُع وَصَرَفُه َحااًل، 34

ُُتِْبْ َأَحًدا ِبَشيء، َبِل اْذَهْب َوأَِر نَ ْفَسَك لِْلَكاِهن، َوَقدِّْم َعْن طُْهرَِك َما أََمَر ِبِه   وقاَل َلُه: "أُْنظُْر، ال 44
 ."ُموَسى، َشَهاَدًة هَلُم

ا ُهَو َفَخرََج وَبَدأَ يُ َناِدي ِِبَْعَلى َصْوتِِه ويُِذيُع ال َخَب، َحَّتَّ ِإنَّ َيُسوَع َلَْ يَ ُعْد قَاِدرًا َأْن يَدْ أَ 54 ُخَل ِإىل مَّ
 .ُكلِّ َمَكانَمِديَنٍة َعالنَِية، َبْل كاَن يُِقيُم يف ال َخارِج، يف أََماِكَن ُمْقِفَرة، وكاَن النَّاُس أَيْتُوَن ِإلَْيِه ِمْن  

 
 فرتة صمت وَتمّل 

 
 
 



 الشكر صالة 
نشكرك ألّنك َموجوٌد يف ُعمِق  نشكرك اي رب، ألّنك خلقتنا للحياِة ال للَموت، وللقداسة ال للَضياع،
 يَل عنه الَبص، فنتصاحل معأعماقنا، يف مكاٍن ال يعرفه أحد، وال يسُب َغورَه إنسان، ُتصّلي، َكي تز 

نشكرك على َلمَستك الشافية لنا عند تناولنا جسَدك   ذاتنا، ونتحرََّر ابالنفتاح على اجملتمع ِبُكلِّيَِّتنا،
نشكرك ألّنك مَحلَت آاثمنا وأالمنا وأوجاعنا ومحَّلتنا ذاتك، وَوِستنا ِبَصليبك املقّدس َكي تعُبَ  املقّدس،

لك احَلمُد واجملُد والشكر أيّها اإلله اّلذي ُتنََّن عَلينا وال يزال يتحنَّن، من اآلن وإىل   بنا للحياة األبديّة،
 . األبد، آمني

 
  صالة اخلتام

َد ول ْن َْسُجْد ل َُه ون َُسبِّْحُه اآلَب واإلبَن والرُّوَح ال ق ُُدس. ف َل ْن َْشك ُرِ  َمجَّ
ُ

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

 أبــانـــا الـذي فـي الـسَّـمـاوات… 


