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ايها الرحوم
يسوع في قلبي ابدا للدهر كله اعطاني حبه بالمجان، حملني وطهرني بالعماد، رحوم هو الرب 
الذي صلب عني لمغفرة خطاياي تأّلم كثيًرا، خّلصني من الشرير، أحاطني بمحبته االبدية، 
لتكن مشيئتك كما في  ليتقدس اسمك  السموات  الذي في  "أبانا  بكلمة  طلب مني أن أصّلي 

السماء كذلك على االرض."

إكتشاف
اكتشفت القّصة من أّولها لنّصا، بأّولها كانت حادثة وبنّصا وصف وإيمان. صّلي للرب العاطي 
قربان  مّنك  بموّده مشّبعني  أمري،  يا ربي وجودك حّدي مسّيرلي  المحبة وااليمان.  االنسان 

وزّواده خمر األديان، يسوع روحي عم تشفي.
جسمي موجوع يا يسوع وقلبي عّمل يبكي دم. الشرق األوسط كتير موجوع وهو وضعه فيه 

كتير هّم.
يا رب شفاق عليهن اغفرلهن مرة تانية ألنهم بإيديهن عم يصلبولك ابنك يسوع اللي رافضهم 

النهم عم بتاجروا باألديان.
كلمة بتجي من مريم عذراء ام العذارى تّلين قلبه تيرحم كل النصارى.

تراتيل تعم البالد وهللا الشايف هو بيرحم.

هدية
انا حابب اهدي يسوع حبي ولكن يسوع هو الحب والمحبة. 

سوف أهديه حناني ولكن هو بحر من الحنان. 
ستكون هديتي اإليمان لن يكون بحاجة لإليمان ألنه هو اإليمان. 

احترت ماذا أهدي يسوع، كلما فكرت بهدية أرى أنها له ومنه. 
عرفت ماذا سأهدي يسوع، خطاياي، ألن يسوع طاهر وسيقبل بهديتي ويغفر لي كل خطاياي، 

امين!

زيدوني  
زيدوني حبًّا ليسوع، زيدوني عشًقا بإلهي، زيدوني.

أنت يا  ربي والهي، كل أهاتي وانفاسي وروحي فيها سكوني،
يسوع يرعاني كاني خروف يعينني،

هو الينبوع محبته لي ال تنضب ولكم انتم ساعدوني
حتى يحل الروح القدس علينا كلنا اعينوني

صلواتكم للرب تمحوا الكثير من االثام وتضلل الشيطان وتبعده عنكم صدقوني
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الصالة نعمة وبدونها نعيش بظلمه.

انا جندي
انا جندي عندك يا ربي يسوع اسمك محفور بقلبي 

عنك بقاتل االعادي سيفي انجيلك والكلمة
يسوع الغار الخطايا عاطي الناس كل الوصايا

ال تسرق تقتل ال تزني كارم بيك وامك 
كانك عم بتكارمني صليبك مرفوع الراية 

من البداية للنهاية انت الملك وما في غيرك
بالمجد مكلل الحكاية نورت علينا بسالمك
وبالبسمة زارع احالمك يا رب القوة ايمانك

انا جندي عندك يا ربي الجامع اممك بالمحبة

هّيي 
أرشدتني واستني اخذتني الى ملك الملوك يسوع، هي مالكي الطاهر الذي دخل حياتي فجأة 
كانت باألمس فتاة صغيرة أما اليوم هي راشدة حافظة كل االيات والمزامير. أعطتني دفعة الى 
محبة هللا وابنه يسوع والروح القدس ليس عندها سوى هم المرضى وكيفية عالجهن بالصاله 
والتقوى انها مبعوثة سالم الرب الى القلوب الحزينة. تعيش يومها بيوم ال تنظر الى المستقبل 
لديها حرارة اإليمان وتوّد  الرب على كل شيء.  الذي هي فيه تحمد وتشكر  الى يومها  بل 

مشاركتها مع الجميع. امين!

شكر
شكًرا إلهي على كل شيء أردته لي وللبشر أجمعين. وّجهتني الى الطريق القويم. غسلتني 

رحمة وبركات أعطيها للودعاء. إّن نفسي اليوم مرتاحة معك يا سيدي.

عم إكتب
عم بكتب وأكتب، نفسيتي تعباني، كنت حابب اكتب اغنية ميالدية لكن أفكاري منها معي 
طارت لبعيد لحبايبها. هللا يا بّي الكّل من فضلك خففلي االمي حتى األفكار السعيده تمّلي 

إّيامي.

كتبت الرسالة 
كتبت الرسالة تعيد يسوع بعيد الميالد، قلتّله يا رّبي شفاق على اخرتي ألّني موجوع 

خلصني من خطاياي وانا معك موجود 
٤



سامي منري رشفانسامي منري رشفان

٥٦

ربي والهي ثّبتني بالمعمودية، غسلتلي قلبي بحبك بال رجوع 
مين في عندي غيرك يا ملك الملوك

أّمي
حبيبتي أّمي، رجائي إلك إنت أم البشرية جمعاء، أنت أم األّمهات يا عذراء

أم حبيبي يسوع، أخدتيني بإيدي وفرجيتي إلهي اّلي أنا فيه موعود
حيخّلصني من الخطيئة وباخد منه أحال نصيحة لقلبي الموجوع

مالك
لوالكي يا مالكي ما تعّلمت الصال، لوالكي يا مالكي ما تعلمت الهوى

عن الرب يسوع كان إلي متل الدوا
عن الرسول بطرس رسايل كتار وداوود النبي مزامير كتار 

حلوين وفيهن متعة ومحبة قوية الله جبتلي ياها يا مالك الدار

حبل بال دنس
كانت مخطوبة ليوسف لّما ظهر عليها مالك قال: "يا مريم اختارك الرب حتى تحبلي بابنه 
بواسطة الروح القدس"، قالت: "أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك"، ثّم ظهر ليوسف نفس 
المالك قاله: "مريم خطيبتك حبلى من الروح القدس والطفل اّلي بده يولد الزم تسميه يسوع"، 

وهيك تّم حسب كالم المالك.

يسوع
لما خلق الطفل يسوع تغّير فينا كل الكون بلشت السني الميالدية بالمولود يسوع. كل ميالد 
وانتوا بخير والصحة أهم شي. باركوا ملك الملوك ألّن عمانوئيل معنا أعجوبة األرض باألرض 
اّلي صارت مقّدسة بإسمك يا ملك الملوك ببيت لحم انولدت وغّيرت عقول الحواليك ملوك 

سجدتلك وباإليمان قّدمتلك بّخور مر وذهب.

خالص
لوال المسيح كانت الويالت عاشت فينا وما عرفنا الخالص. الخطيئة عششت بنفوسنا وقهرت 
الحاالت من حسن ألحسن، متجّسد وفادينا  الحسنات. يا رب إنت األساس بهالدني، مغّير 

بابنك تا تمحي الخطيئة الي معّششي فينا.
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عم حاول
عم حاول إطلع من يأسي بصالتي لربي يسوع، أهرب من درب األشرار بصالتي للرب انا 
الموجوع. يسوع عارف إني موجود بمأوى وبيتي موجود. بطلب منك يسوع تردني لداري أهرب 
من الناس األشرار، بطلب منهن يصّلوا معي لكني بالقي حالي مخدوع. منهن سامعين بالرب، 
جنونن طاغي عليهن وأدوية ما بتاخد فيهن، الدخان مخاويهن، دير الصليب حاميهن، وجنونن 

ما بيكفيهن، بصّليلن تيتجاوبوا للّصاله ويكّفوا معي تعّرفهم عالرب يسوع.

هللا
يا هللا رحمتك عالناس الي ضاع فيها اإلحساس. يسوع تجّسد عاألرض وما كان يرضي أهل 
البيت من االساس. الروح القدس تجاّل فيه بالعماده الي خّلصت ووّحدت بإسمه كّل الناس. 
ملوك ركعت وصّلت للرب يسوع اّلي ولد من العذراء اّلي ما رفضت كالم الرب وتحّدت مع 

خطيبا يوسف كل الوسواس.

يا بّيي
يا بّيي اّلي بالبسما، شو بحّبك انا يا بّيي يسوع. يا قلب الطاهر خدني بحضنك وغّير فيي 
المظاهر. مشتاق روح لعندك، إلي زمان ناطر يا بّيي. يا بّيي وبّي الكّل اّلي ناطرينك باإليمان 

إنت افتديت الكّل وعّيشتن بأمان.

ِبالَوَمى
ولد صغير ماشي ومهّدي رّجال كبير، الرّجال عم بيصّلي ويطلب من هللا الّصحة والعافية حّتى 
يكّمل مشواره الطويل. أتطّلع الولد بالختيار وسأله: "لوين رايحين؟" جاوبه بالومى ودل بإصبعه 
للسماء، فهم الّصبي إّنن رايحين عالكنيسة حتى يحضروا قداس الرب. فرح الولد كتير ألنه ما 
كان يزور الكنيسة ويحضر القداس، ألّن أبوه دايما مشغول، حّتى عاالعياد. كمان وبالومى 
صّلب إيده وطلب من الّرب يسوع إنه يعطي فرصة ألبوه حّتى يجي ويصّلي مع الناس. امين.

يسوع أنت رجائي أنت حّبي إلى األبد
يسوع أنت حياتي، منزلك قلبي منذ أن كنت ولًدا. صباح الخير لصانع الخيرات الهي ورّبي. 
لك الشكر والحمد، ما أعظمك. أمّجدك كّل النهار، أرّتل لك، تمنحني سروًرا، أنت الذي ضّحى 

ألجلي أنا ذاك الولد.

الجمال
ما أجمل وجهك يا هللا وما أبهاك. عظمتك عطاؤك محبتك كّلها لنا نحن عبيدك. أّيها الرّب 
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اإلله خالق السموات واألرض صورة كاملة مكّملة عّنك. جمالك نور وضياء. يا هللا عظمتك 
مجدك حبك إلنا. نحن لك نركع لك نصلي لك، كّل الخيرات منك لنا. نشكرك ألّنك أعطيتنا 
ألسنة نتكلم بها ونتفاهم مع بعضنا. كتبك أنزلتها علينا من مجدك. عظيم أنت يا هللا، أطعمتنا 
العشاء األخير  القدوس في  أيضا ومسحت جبيننا من روحك  المقدس وشّربتنا دمك  جسدك 
الذي أصبح لنا قدوة. مبارك أنت يا ابن هللا الذي ولد من روح هللا ومن الروح القدس، أتيت 

لخالصنا امين.

هللا يبارك
مرق اليوم بال هّم، يسوع بارك كل القوم، سألت حالي عن اليوم كيف بصّلي لرّب الكون. هل 
ببّلش باألبانا وبنهيها بالسالم وبالمجد. مكّلل إسمه يسوع ابن رب الكون هللا يبارك كل إنسان 
عطى من هللا الوجدان. يسوع الفادي كمان انتشر إسمه بكل الكون. منطلب منك يا يسوع 
البركة والمحبة، إنت المجد كل المجد. عّمانوئيل مبارك من هللا. ببشارة تأّنس متلنا. مبارك 

االب واالبن والروح القدس، خاّلنا نشكره للّرب بالّصال والّصوم. هللا يباركنا دايم دوم.

مريم
يا أّم هللا، سالم عليك ومن هالسالم قلوب كتيره رح ترتاح. مريم األّم الحنون من كل شعوب 
األرض محبوبه وحّبك إلنا دايم دوم. يا عذراء مسبحتك منصّليها إنت األم اّلي كّلك نور مشعشع 
على الخليقة، تشّفعي فينا يا بتول، ومن حّبك ما تحرمينا. تشّفعي إلبنك يسوع يساعدنا ويقّوينا.

قلبي 
بكتب إسمك يسوع عقلبي الصغير، لّما بتدخل عليه يسوع قلبي بصير كبير 

منكون جمعة عم نّصليلك يسوع، منكبر وبتكبر الفرحة إللك يا يسوع 
انت الحّب والمحّبة للبشرية يا هللا، إنت البسمة واأللوهية يا حامل كّل البشرية يا هللا 

يا غافر خطايا كبيره وموّزع عجايب كتيره
يسوع النعمه عاطيني، خّلص روحي وساعدني، ما تشيل البسمة اّلي فّيي

إّم الكّل
بوقت الّشده منقلِّك تشّفعي فينا إلبِنك يسوع بيسمعِلك ومن خالِلك بيشفينا، يا مريم يا إّم الكل

ن أمانينا اشَفقي يا إّمي علينا. نوِرك منّور علينا وإسمك بلحِّ

الّصليب
يسوع، لّما أخدوك من بعد خيانة يوضاس، عّزبوك ووّجعوك وما كان يهدالن بال حتى جلدوك. 
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الّناس عيَّروك وَبهَدلوك َهودي األندال البال إحساس ما تراَجِعت وال شوية، َتِتغفرلنا الخطايا 
خطايا آدم وحّوا الّلي هّني كانوا األساس. يسوع الفادي افتدانا من اآلالم حمل عّنا أوجاعنا 
عالصليب، كان للعار جبلة أنفاس دّقوا بإيديك المسامير طعنوك يسوع ونكروك شعبك الّلي ما 
إلو مناص ارتاحوا لّما صلبوك هّللوا إّنهن زّلوك إنَت البار ِبَنَظر البعض إنَت الّنجاة واإلخالص 
أذكرني أّني كنت عن يمينك عم ببكي رّب األكوان كيف انهان وانغدر الّن هيدي رسالة فدانا 

فيها يسوع تيخّلص روح االنسان.

شربل قديس لبناني ليتشّفعلنا لرّب الكون هللا تيشفينا باإليمان
ما تواخذوني

ما تواخذوني يا جماعة بقلبي يسوع مخّبيه تإفرح فرح اإلّيام الّلي بالمحّبة عايش في يسوع الّلي 
كّله حّنية، مسامحني من الخطّية، زارع بقلبي اإليمان، حاضّني بحّب وحنان، هو بقلبي من 
زمان لّما خلقت بهاالدني نفخ فّيي الحياة، ومن وقتا فهمت إّن الرّب ما بيتخّلى عن اإلنسان 

وببّعد عّنه الشيطان.

إليِك
إليِك المحّبة يا مريم من قلبي الّلي عم يتأّلم. إّمي وإّم الجميع مكّرمة بشفاعتك َطَلبي منِّك أن 
ال أتأّلم، إتعّلم حّب الحياة وإرضى بوجودي هون. حبِّك خاّلني إتعّلم. مّديت إيدي وقَطفِتّلك 
وردة عطرها فّواح من عطرها إلك بلسم يا مريم ما تنسيني إنِت األمان بقلبي، إنِت إّمي والحنان 
إلسِمك بيوقف اإلنسان بخشوع وإنسجام. يا إّمي، يا بتول، خلَّيتي الدني تدور، عّلمتيني إّن 
المحّبة هي طريق العبور. السالم لك يا إّم الّنور الّلي مضّواية عحياتنا، تشّفعيلنا من يسوع. 

يسوع بيسمع منِّك يا أحال من الحال يا مريم إّم اأُلَمم.

احتَرقت
احتَرِقت كنيسة عريقة، واحترِقت قلوب المؤمنين بالّرب يسوع ملك الملوك بذكرى موته وقيامته.

كنيسة تتعّمر، كنيسة ُتبنى في الفال، أّما المصلوب ُقِتل لخالِصنا وخالص نفوسنا، هو يسوع، 
هو الكنيسة والمذبح وكل شيء. ُصِلب وقام، َقَهر الموت بالموت هو صانع الخيرات مع اآلب 
والروح القدس. ما هّم إن احتَرِقت كنيسة أثرّية، لكن هللا هو حارق قلب إبليس ألن المؤمنين 
سيتكاثرون وستكون قيامة الرب الحّي هي القيامة الحقيقية. الربُّ حيٌّ فّيي وفيك وفي كل 
كائن مؤمن به، هو الحقيقة والحق هو البداية والنهاية، هو القاضي والّرحوم والغفور والمحّب 

والرحوم إلى األبد.
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الّشكر
فلنشكر صانع الخيرات هللا اآلب ويسوع االبن والروح القدس الذين هم ثالث في واحد. الّشكر 
لَك يا رب ألّنك حميتنا من إبليس والّرذيلة وأعطيتنا من نعمك الكثيرة. طريق الّرب اهتدوا لها 
الغفران من السماء والمحّبة من الرّب اإلله. تعالوا وكونوا كثر ألّن  أّيها األحرار يا طالبين 
هللا يحّبكم جميًعا، يحّب الخطأة أكثر من األبرار ألن الخطأة يأتون متوّسلين واألبرار يأتون 

خاشعين عارفين أّن هللا رحوم غفور محب للبشر، آمين .

الفصح
ب، ُضِرب، ُشِتم وتَألَّم أكثر  يسوع  قام في اليوم الثالث وأقام معه الكثير من األموات بعدما ُعذِّ
من آالمنا، إّنه الّرب ابن الخالق إّنه الحّب الذي ال ينضب. لقد تبّرأ منه شعبه الخاص وطالبوا 
الوثني بصلبه. ُصِلَب بعد أن ُضِرب وهو على الصليب، غفر للوثني ولشعبه الخاص الذي 
وضعه اآلب بين أيديهم ليعّلمهم بأّن هللا موجود وهناك مغفرة، حتى األنبياء الذين أتوا من قبله 
ُنِبذوا والذين دعوا بأّن النور آٍت وهو يسوع المسيح عانوا وأُهينوا وُطِردوا والرب غفر خطايا 
شعبه المختار من بين شعوب كثيرة. يسوع ُدِعَي بالّناصري، َقَهر الموت بالموت وقام وبقيامته 

أقامنا معه.

َبَعتِّلَّك إنَت
يسوع بعِتلَّك روحي وقلت لنفسي وين ما راح رح إلحقك يا حّبي. بعِتلَّك آه آه بعِتلَّك حّبي صالتي 
إَلك يا رب أهّم من عمري أنا. دايًما ِبذُكر إسمك يسوع إنَت ُمخّلصي من الخطايا، أعطيني 

دها. مّنك وصايا دايًما َردِّ

النوم
يا اّمي قولي لبّيي انا رايح مع هالشعب حتى القي الحرية حرية نفسي وروحي وإسكن مع تالميذ 
الرب الموجودين بالعّلية. قلبي فرحان كتير ألّني ِشفت يسوع عم بينادي للتَّوبه ولخالصنا من 
الخطّية. يا اّمي أنا بحّبه كتير ألّنه َحّبنا أكتر. َبعَّد عنا كّل شّر وداوانا بإسمه وإسم الرب بّيه 

الّلي عاطيه كل الحّب مونه للبشرية.

ّإنه في قلبي ووجداني
ما أجمل الرب،

أعطيت حّبي له ألنه ناداني في الحلم، واساني ربي يسوع الّلي حّياني. إستقبلته بفرح أدخلته 
قلبي أحببته أكثر من أبي وأمي ألنه مرجعي وطريقي وإيماني. يسوع المسيح افتداني، يسوع 
أُهين ألجلي، ُضرب عن محّبته لي، ُكلِّل بالشوك، َحَمَل خشبة ثقيلة ال يتحّملها أي إنسان آخر،
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ُصِلَب لمغفرة خطاياي. ساَمح وهو يموت ألًما على الصليب أعطاني من آالمه قّوة الصمود 
بوجه آالمي، أشكره من قلبي ألّنه من حّبه لي أحياني.

أكتب
أكتب رسالتي إليك يا ربي يسوع المسيح أن تمألني من مجدك العظيم، تسامحني على اخطاء 
الماضي والحاضر والمستقبل توّجهني إلى طريق الخير ألن ال حياة لي إّال بك ومعك، أنت 
تراني وتعرف سلًفا ماذا سأكتب أوّجه رسالتي لك ألّنك عالم بمكّونات أفكاري وبأوجاعي التي 
ا من عذابي. إرحمني يا هللا بكثير من  تتسّرب من أطرافي يسوع إرحمني وخّلصني ولو قلياًل جدًّ
رحمتك واغفر لي سيأتي وازرع بفكري وقلبي حّبك ألّنك أنت عزاءي اليوم وكل يوم إلى األبد.

سالم
من الخالق المبدع سالم إلينا نحن اّلذين يحّبوه ألنه رحوم وغفور، يعطي ويغفر خطايانا يرحمنا  
ألننا ضعفاء أمام عرشه، الرب يسامح ونحن علينا أيضا أن نسامح هو لديه القدرة على التحمل 
ونحن ضعفاء أمام أي نسمة هواء لذا نطلب منه السماح والسالم ألرواحنا والبركة ألّنه محبة 

وحق وحياة.

مسافة 
حّبك يسوع بقلبي قّرب المسافة عّيشني عالمحبة والسالم واإليمان نور فكري عّمد نفسي مّنك 
لطول األيام. مع آالمك يا ربي بستقبلك بحّبي إنت عزائي اليوم وكل يوم وإلى األبد. نورك 
ساطع بقلبي قّرب بالمسافة، عّيشني بطريق الحق حتى ولو عيني زاغت وقلبي حاول عّنك 
يبعدني. كّلهم وصفولي عّنك إّنك أيقونة إيمان، بطريقك يسوع المجد حامل صليبي وفرحان 

شوف النور اإللهي بشوق حب وأمان.

ال
مسيحي وإلي الفخر كون متل ما رّبوني أهلي إنك طريق خالصي ربي يسوع المسيح أشاركك 
د عّني أوالد الحرام. إلهي بعد ما عم بقدر إكتب مكنونات قلبي وروحي. محّطة  إحساسي وَبعِّ

كالم، ال وألف ال، لن أتبع غيرك إلهي ألنك نور لحياتي منّور عقلي وقلبي كمان.

مريم أمي 
أّمي وأم ربي يسوع  ، مريم  ُأِخذ كطير ساكن في عينيَّ ندم   ، َسَكبُت من مقلتيَّ قطرات دمع 
المسيح إبن أبي الذي في كّل مكان مسكنه وعلى كل لسان إسمه مظّلل على حياة أّمي البتول 
مريم وأّم األمم، اآلب أبو ربي يسوع المسيح كان وسيكون بكل زمان وبكل مكان وروح قدس 
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يقّدس نفسي وأعيش لك ومعك يا اّمي الحنونة وشفيعة المساكين الطالبين منك الرحمة والمعونة 
تشّفعي لهم عند رّبي يسوع المسيح وأنا واحد منهم أطلب منك يا أمي البتول مريم ويا أّم األمم.

يسوع
إّيامي خّليني حّدك عّيشني قربك  عايش آالمي مع آالمك يسوع حبيبي وجودك بقلبي غّير 

حياتي ملكك وجسدي الفاني عايش بأفكاري إنت آمالي ما لي حياة إّال بقربك.

قلبك يارب موطني 
من حّبي إلك رّبي يسوع المسيح اخترت قّلك يا رّبي يسوع إّنك بقلبي وأنا من قلبي بقّدملك قلبي 
حتى يكون إلك وحدك موطن وعارف إّنه قلبك هو موطني. إنت الطريق والحق والحياة إنت 
وطني، حّبي األزلي، بكّرسلك يومي ومن كل يوم باخد من كتابك المقّدس ِعَبر األمثال كتير 

مشّوقة ما بشبع منها وما بترّدد إحكيها بصوت عالي على المال.

الغني والفقير 
قال الرب يسوع عن الغني باإليمان وليس بالمال، ألن المال يأتي ويذهب كاألعمال واألشغال. 
إن غنى الروح عند اإلنسان اّلتقي هي أثمن هدية من الرب لإلنسان الّتقي. أّما الفقر فهو أيضا 
يكون بفقر اإليمان عند اإلنسان الجاهل. على الجاهل التعّلم من األشخاص حوله أن الفقر 
الذي يعيشه هو فقر اإليمان حتى ولو كان متخوم بالمال فمن أحّب هللا أكثر من ذاته ربح 
الحياة األبدية ومن أحّب ذاته أكثر من حّبه هلل خسر ذاته والحياة األبدية. قال الرب يسوع مثل: 

"إنه ألهون على الجمل أن يدخل خرم اإلبرة من دخول غني ملكوت هللا."

إرحمني 
إرحمني يا هللا ال تطرحني من أمام وجهك ألنني خاطىء تجاهك أنت عزائي وحبي األبدي 
إني أحبك أكثر من أبي وأمي وكل الذين حولي أنت خالصي وطبيبي الشافي. إرحمني من  
عذاباتي وأوجاعي ألنك رحوم وكثير المراحم. َأقبلني إليك ألن قلبي موجوع وألنك غير موجود 

فيه. أدخل إلي يا ربي يسوع المسيح ونّظف قلبي واسكن فيه إلى األبد آمين.

يسوع الحامي 
سفينة عم بتشق األمواج ورياح عاتية وقوية رح تقلب السفينة. طفل واقف عم يصّلي لرّب 
األكوان حتى البحر يهدأ ويهدأ الموج. يقول: "يسوع ارحمنا وارحم الناس اّلي حولنا نحنا منطلب 
مّنك يا رّب الكون أن توقف الموج الهائج علينا اليوم واللي رح يقلب السفينة. إنت يا رب الكون 
بكلمة صغيرة منك بتهّدي الموج وبتنّجي السفينة ومنرجع على الَبّر بسالمة. عم بطلب مّنك يا 
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يسوع تتشّفع فيي وبأهلي وكل الموجودين. إيماني قوي يا ربي وأنا أكيد إنك عم تسمعني رجائي 
اليوم وكل يوم إلى األبد آمين."

المريض 
الفقير والمريض يؤمنون باهلل ويطلبون منه الشفاء والصّحة والعافية. المريض يطلب الشفاء 
ليس لنفسه فقط بل لكّل المرضى. الفقير يطلب العافية والصّحة له ولكّل من هم حوله من 
أهل وأصدقاء وأحباب. الغني ال يعرف هللا وال يهتّم بكل هذه األمور، هو من غناه ال مكان هلل 
في حياته وال فكر في وجوده، إن الحياة عند الغني هي البسط واإلنشراح. هذا مثل عن حياة 
البشر على األرض، ألغني ال يعرف هللا وال يهتّم والفقير يصّلي ويطلب من هللا العافية والصحة 
الدائمة له وألحبابه والمريض يصّلي ويؤمن بأن هللا موجود يسترحمه ويطلب من القديسين أن 

يكونوا الشفعاء بينهم وبين هللا آمين.

عالدّوارة 
عالدّوارة الدّوارة شافوا يسوع بالحارة، دخل عكّل الناس يداوي نفوس محتارة، الدّوارة إجت لعنده 
تطلب مّنه المغفارة، قالتله إنت يارب يسوع طفل المغارة، حّل علّيي وعلى الناس بركه مّنك 
يا يسوع تشعشع متل المنارة، من كالمي محتارة خبرّيات وتالهي عنك إنت يا ربي أمك مريم 

المختارة.

أعطيتها 
هي ليست نسيبتي لكني سّميتها أختي. أحّبك يا ربي يسوع المسيح ألنك رحوم وغفور و محّب 
للبشر. خّصصت وقتي للصالة لك يا ربي يسوع وأختي معي. هي ليست معي ولكنها مع 
الجميع. في قرارة نفسي أعيش ألختي تلك التي لم تلدها أمي تحب يسوع المسيح وتهواه أكثر 

من نفسها.

الهالة 
هّوي الحالة يا خالة يسوع ولد بمغارة، طّلوا كّل الرعيان يهّللوا للطفل يسوع المولود من روح 
هللا. الناس أحّبت تضوي سراج البّحارة، شراع وموج وبابور مستعجل يالقي الحبيب المرسل 
من رب األكوان. إبنه ولد بمغارة، نجمة طّلت عالمجوس صارت تدلهم على الطريق، وصلوا 
بفرح كبير قّدموا جواهر للرب يسوع، ُمّر بخور وعقيق ليسوع اللي إسمه عمانوئيل يعني هللا 
هو معنا. الرعيان باإليمان صّدقوا طفل المغارة إنه هو من الرب وحيده من الروح القدس رح 
يعطي إسمه بالكون مشعشع متل المنارة. وهج النور اللي طّل مّنه غّير قاموس األديان من 

إسمه أعطى اإلنسان نور ونار وطهارة.
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هللا والمال 
أحّب هللا االنسان أن يكون على صورته: حيوّية، قّوة وجمال. آدم دعانا في جنة هللا. سرح 
أكل شبع نام صحى تمختر شرب الماء أكل الفاكهة، سأله هللا َأَفِرح أنت أجابه نعم لكن وحيد 
فقال هللا له نام فامتثل لكالم الخالق ونام أخذ هللا منه ضلًعا وصنع له شخًصا ولّما أفاق من 
نومه وجد جنبه شخًصا آخر سأله من تكون أجابه أن هللا صنعه وسماه حّواء. فرح آدم برفقته 
الجديدة فرًحا عظيًما أتاه هللا قائاًل له آدم وحّواء كل هذا لكما إّال هذه إن أكلتما منها تموتان 
فلم يسمعا كالمه وأكال من شجرة المعرفة. طردهم هللا عندما عرف بأنهما أكال من الشجرة 
المحّرمة. عندما طردا أصبح صعب عليهما العيش، تواصال بما سّمي "مال" وهكذا أصبحت 

حياتهما مرتبطة بالمال كي يعيشا ونسيا وجود الخالق وعبدا المال بدل هللا.

يسوع بقلبي 
وحيًدا في هذه الدنيا ال يعجبني شيء، فتحت كتاًبا قرأت فيه أحببت ما يوجد، إّن اسمه حّرك 
عاطفتي، إنه يسوع المسيح إبن هللا الوحيد الذي ضّحى بذاته لخالص نفوسنا من خطيئة آدم 

وحّواء، أحّبه أكثر من نفسي وأعيش له إنه راحتي وحّبي األزلي، آمين.

تعبت 
ماشي على ما يقّدر هللا واللي يريده مّنك بيصير، يا رّبي يسوع المسيح ارحمني وخلصني من 

الخطيئة والذنوب أعصابي صارت تلفانه تعبت يارب األكوان.

يا يسوع 
يا يسوع إنت شعاع من نور إنت اآلب لكّل الدهور يا يسوع موطني، في قلبي أنت موجود يا 
يسوع. يا يسوع يا إلهي أنت دربي في الحياة ونوري في الممات وضياء وعطور وجمال للقصور 
يا يسوع. يا يسوع مجدك عظمتك شمعة مضيئة وشعاع نور يا يسوع. يا يسوع حّبك أزلي، 
خالصي أبدي، افتديتني على الصليب وخّلصتني من خطيئة آدم وحّواء، لك الشكر إلى األبد 
يا يسوع. يا يسوع أنت ربي لمدى الحياة. في رّبي دربي منبت للحياة فاتح لك قلبي ناطرك أن 

تأتي وتسكن فّيي يا إلهي يا يسوع.

مّني مرتاح 
الوضع صعب علّيي يا يسوع، مّني مرتاح، كتير موجوع، اعطيني مّنك محّبة حتى تدّفيلي قلبي 
وإرتاح، خّفف عن عيوني دموع، رّيح الناس اللي حولي، اعطيهم عطف وحّنية خّلي اللي ما 
بيعرف إّنك إنت إله السرور. في عندي إلك سؤال يارّبي طلبتك لّبيتني وغيري بيصّلي وناطرك 
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البلسم  إنت  ومجروح.  مشتاق  قلبه  وبينوح  بيبكي  غيري  ضاهرة،  للخارج  األلم  من  والّدمعة 
للموجوع، الطبيب الشافي لي ولكّل مريض عم بيصّلي وعلى خدوده دموع، بحرقة بيصّلي، 

بحرارة بيصّلي إلك أنت يا يسوع.

بعرف 
بعرف يارب العالمين إنك ما رح تتركنا ضايعين، اليوم وبكرى ماشيين غلط واإليمان بقلبي 
اليوم أقوى من كل السنين. أمراض عم بتصيبنا وفيروسات هّددت حياتنا، حروب الناس كل 
الناس إبليس داخل عليها وبيتمرجل علينا. دخلك يا رب احمينا نحنا ضعاف واإليمان كل يوم 
بيضعف فينا، يسوع أنت قّوينا بقّوتك يارب المجد بكل المجد والقوة والتقوى للنفوس التعبانه 

إللي بتناديلك يسوع إلهي على الشر والشّرير تحمينا.

ليش 
ليش يا هاإلنسان معّلق بهالّدني وبمالها وتارك حّب أقوى من كّل أموالها. هللا حّللك العيشة 
وعطاك أكتر ما بتستاهل، قّسم حاللك للغير اللي هّني ما عندهم القدرة على تلبية حاجاتك. 
يمكن  والرضى  والتسامح  األكوان  رّب  من  المغفرة  طلب  عندهم  ما  واإليمان  الصالة  غير 
بالصالة يوصلوا لبّر األمان. إنسان متلك ومتلهم انغدر، فيهم عايشين وين ما كان، كون إنت 
أحسن منهم، مّد إيدك لخّيك اإلنسان، قّدرهم، غّير حياتهم. أوجاع ما متلها مثيل عم تاكل 
بأجسادهم. هم منهم بعاد عّنك، ظروف غّيرت أحوالهم. كانوا عايشين بأمان حتى عصفت فيهم 
األيام غّيرت معالم اإلنسان المعّتر اللي متكمش بحبال األمل عايش على أطراف الدني من يوم 
ليوم صالته أشعار مسموعة يمكن شي يوم بيوعا ويسمع رب العالمين بقله فالن تركته كنت عم 
تعطيه أمل، الحبل اللي قطعته ما رح سامحك إّال ما ترجع تعطيه ولو نتفه. مّنك عارف اللي 
عايش باألمل، الصالة وحدها ما بتكفيه، تركته وراك، سّكر قلبك، قلتّله اعطيتك كتير، بتعيش 
منهم وعلى اوراق بتمّضيه. وينك وين ضميرك هاإلنسان؟ مّنه غريب عّنك، قريب هو قريبك 
خرقة شلحتها وكّبيتها عّنك وفّهمت أهله إنك مش مسؤول. خّليها على هللا هو بيداوي المجروح 
والمعطوب هو الخالق هو اللي بيشيل الواقع باأللوهّية اللي عنده القوة والعظمة والمجد، وإنت 

مفّكر حالك قمت بالواجب وأكتر يا إنسان على خّيك اإلنسان ما تتكّبر.

بكتب 
يا إلهي بكّل الساحات، صليبك يا يسوع  يا إلهي بكّل الطرقات، بكتب إسمك  بكتب إسمك 

بشّرعه بالساحات، حتى اللي رايح وجايي يشوفه يركع يصّليلك وحدك أنت يارب الحياة.
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ارحمني 
ارحمني يا هللا بكثير من مراحمك، اغسلني يا هللا بعظيم رحمتك، اغسلني من خطيئتي ألني 
أخطأت أمامك، أبعد عّنا هذا الوباءاللي آخدنا للهالك، سامحني يا هللا وسامح مبغضينك، عّلك 
ترأف فيهم. أحّبهم وسيرجعون إليك، ألنهم يعرفون بأنك غفور رحوم محب لهم، أنت البداية 

والنهاية، أمنا مريم تتشّفع لهم، تناديك وتبكي وحيدها الذي ضّحى بنفسه من أجلهم، يا هللا.

الشعنينة 
بكل  األوالد  أوقات.  بأصعب  المدينة  الحزن مأل  تياب جداد،  في شعنينة وال  ما  السنة  هذه 
المعمورة عم بتصّلي يارب أبعد عنهم الوباء وعن أهلهم يا هللا، إنت اللي بتحّبهن امأل قلوبهم 
بفرح األعياد. هوشعنا باألعالي مبارك اآلتي بإسم الرب. سعف النخيل وعروق الزيتون، هذه 

السنة الدني حزينة كلنا أموات.
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باسم االب واإلبن والروح القدس االله الواحد امين

العائلة المسيحية هي ذلك السراج المنير وسط الظلمات. هي التي تجعل من منزلها معبدا 
لمن قال: تعالوا إلّي أيها المتعبون والثقيلي األحمال وانا أريحكم...  

العائلة المسيحية هي العائلة السعيدة لماذا؟
هذا،  الخطيئة  عالم  في  كغيرها  كاّل،إنها  والصعوبات؟  المشاكل  من  تخلو  هي  هل   
تعّلمها أن تحمل صليبها بصمت  المسيحّية  لكّن  أحياًنا.  أكثر  العبء كغيرها ال بل  تتحّمل 
وشجاعة، فيتحّول اليأس إلى فرح. وبفعل الصالة تتبلور المشّقات ويصبح األلم مصدر فرح 
وإبتهاج... هذه العائلة ترى في كّل موت قيامة وفي كّل فشل انتفاضة لعمل مجّدد. هي تتحّمل 
األلم، تجابهه، ال تهرب منه بل تتجاوزه مستعينة بالصالة والمحبة والثقة باهلل الذي هو النبع 

الفياض للعطاء والمحبة.
في جو كهذا يتدرب األوالد على القداسة وعلى المحّبة الحقيقية. يقول القديس يوحّنا   
الذهبي الفم في العائلة، إن التناغم والتعاضد المسيحي يجب ان يكونا كما كان الوضع في 
العائالت التي باركها هللا كبيت ابراهيم وسارة والمولودين فيه وكان عددهم ثالث مئة وثمانية 

عشر )تكوين 14.14( كانوا يًدا واحدة في التضّرع والعمل والجهاد والتقوى.
هكذا البيت المسيحي المبني على صخرة المسيح نفسه إّنما هو المكان الذي نعمل فيه على 
خالص نفوسنا. بيتنا يكون بيت المسيح عندما يرّبى األوالد بالكلمة اإللهية ويعملون بها هم 
وأهلهم الذين بدورهم يجب أن يعرفوا ما معنى القيم والمسيحية – البيت المسيحي حيث وجدت 
للكلمة من  ما  بكّل  البيت كنيسة صغيرة  المسيح والكنيسة بحيث يصبح  تعاليم  تعّلم  مدرسة 
معنى، كما كان بيت أكيال وبرسكياد الذين يذكرهما الرسول بولس في رسالته األولى الى أهل 
كورنثوس: ويسّلم على الكنيسة التي في بيتها– الهدف األّول واألساس أن تكون كل عائلة جزًءا 
حقيقيًّا ومتيًنا من الكنيسة بحيث يتعّلم أبناء هذه العائلة كيف يسيرون درب المسيح ويحفظون 

اإليمان والتقاليد والعادات المسيحية وحب هللا وحب القريب.
لتجهيزه  أبواه كّل شيء  يهّيئ  أّمه  الطفل وهو ما يزال جنيًنا في بطن  يولد  قبل أن   
بالمالبس وبكل ما يخص جسده، كما يفّكر األهل ماذا سيعّلمون ابنهم، األب يقول طبيب واألم 

تقول مهندس الخ...
قّلة من األهل تفّكر بتربية الطفل على محّبة هللا والكنيسة. أيتناسى األهل ما يقول   

الكتاب المقدس: »أطلبوا ملكوت هللا وبّره وكل شيء يزاد لكم«.
حياته  من  األولى  السبع  أو  السّت  سنّيه  في  تتكّون  الطفل  شخصّية  أّن  يعلم  كّلنا   
وهذه هي السنوات التي يلتصق فيها بوالديه ويكتسب منهم شعوريًّا أو ال شعوريًّا الكثير من 

شخصيتهم وتصرفاتهم.
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لذلك وجب على األهل ان يرّبوا أوالدهم على المحبة اإللهية.  يؤّكد الكتاب المقدس   
على أهمية األطفال فيقول: إن لم تعودوا كاألطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. في مكان آخر 
يقول: دعوا األطفال يأتون إلّي... ألم يقل المزمور: على ألسنة الصغار والرّضع أعددت لنفسك 

تسبيًحا. من الذي استقبل المسيح عندما دخل إلى أورشليم؟
في رسالة االكليل يشبه الرسول بولس عالقة الرجل بالمرأة كعالقة المسيح بالكنيسة   
فالرجل هو رأس المرأة ألنه يقّدسها. فالبيت هو كنيسة صغيرة ضمن الكنيسة الكبرى كنيسة هللا 

الحية.
كذلك يقول الرسول في رسالته الى أهل أفسس: أيها البنون أطيعوا والديكم في الرب   

فإن هذا هو العدل وأنتم أيها اآلباء فال تحتقروا بنيكم بل رّبوهم بأدب الرب وموعظته.
إًذا علينا أن نلّقن الحياة الطقسية منذ نعومة األظفار كي يعيشوا ببساطة في حياتهم اليومية 

دون أن يشعروا بأّنها واجبًا ثقياًل.

* العائلة المثالية هي التي يهتّم األب باحتياجاتها، فيما األّم تقوم بتربية أطفالهم دينًيا.
* هناك حاالت كثيرة، حيث تتحّمل األم وحدها مسؤولية تربية األطفال.  

* فئة أخرى تلقي كّل العبء على الحركات الرسولية وعلى الكنيسة وال تسأل وال تهتّم. يرسلون 
أوالدهم إلى الكنيسة وإلى مدارس األحد لكي يرتاحوا مطمئّنين أّن أوالدهم في أياٍد أمينة – ربما، 
غالبية هؤالء األوالد ينُم ويتأّثر ويؤّثرون على أهلهم وكم من األوالد قلبوا حياة أهلهم رأسًا على 

عقب ورّدوهم الى اإليمان وممارسة الطقوس المسيحية.
* قد يتعب األهل من ورشة التربية وقد يفشلون في بعض األحيان ألن مصادر الزيغان كثيرة 
والبرامج عديدة ينسجها العالم ويحّولها الشّر. أوالدنا وأحفادنا في خطر التقنيات الحديثة تبهرنا 
وترعبنا في آن واحد. والعائلة المسيحية اليوم بخطر بصورة خاصة ألن الفتيات اللواتي يصلحن 
ألن يكّن أّمهات مسيحيات تقيات بتن قليالت– المرأة الصالحة من يجدها ثمنها يفوق الآللئ.

* األم تجعل من بيتها خلية صغيرة للكنيسة الكبيرة.
* األم كنيسة بحد ذاتها اذا نظرت الى مريم وتمّثلت بها.

* أنت أيتها األم ال تلدين أبناء )وخلصت الحكاية( أنت تلدين أبناء للكنيسة )هذه كل الحكاية( 
يقول بولس في رسالته إلى تبو 15:2 "المرأة تخلص بوالدة األوالد إن هي استمّرت على اإليمان 

والمحبة والتعّقل."

الكثير من نعرف من القديسين الكبار في كنيستنا كانت وراءهم أمهات قديسات. ليس   
الراهبة"  و"ماكارينا  النصيصي"  الكبير و"غريغوريوس  باسيليوس  القديس  أم  إميليا  أقل هؤالء 
وال أقّلهم "نونا" هادية زوجها "القديس غريغوريوس النزيزي االب والقديس غريغوريوس المكنى 
بالالهوتي". وال "أنثوسا" أّم "القديس يوحنا الذهبي الفم". األّمهات المسيحيات حتى بشهادة غير 
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المسيحيين  كّن زينة النساء في ذلك الزمان )القرن الرابع( وهكذا كان الحال في كل جيل. كذلك 
علينا أن ال ننسى دور الجّدة فالقديس "نكتاريوس" ترّبى وتأّثر بجّدته، كان يجلس في حضنها 

وتعّلمه المزمور "إرحمني يا هللا..."

كيف نعّد أوالدنا لحياة مسيحّية؟

نبدأ بالمعمودية: يجب أن تكون مبّكرة منذ األربعين يوًما، علينا أن نتخّطى الحزن والظروف 
اإلجتماعية )وبعد العمادة ما في حدادة(... العّرابين... إذا كانوا مسافرين...

المناولة: يتحّضر األوالد للمناولة بالصوم الجزئي ثّم الكامل في عمر السبع سنوات تقريًبا.  قد 
يتساءل البعض كيف نتمّكن من تصويم الطفل؟ يأخذ حليًبا قبل ساعتين على األقّل، ال يأكل 

قربانة وهو ذاهب ليتناول التحضير باإلرشاد.

اإلعتراف: صالة المطالبسي أّوًال– طلب السماح مّمن يخطئ تجاههم إلى أن يتوّصل لإلعتراف، 
هذا السّر الّشبه معدوم عندنا وكم هو مهّم في حياة العائلة خاّصة إذا كان للعائلة أب روحي 
ا وهي الشتائم والتجديف  يعرف مشاكلها ويساعد أفرادها. يجب ان أرّكز على نقطة مهّمة جدًّ
قد يفّرح األهل بأوالدهم عندما ينطقون أول كلماتهم بالشتائم والمسّبات كيف يمكننا ان نردعهم 
الكبار كذلك عند األطفال إذن  عنها عندما يكبرون كما أّن ذلك محّرم وغير مستحّب عند 
علينا اإلنتباه لتعّفف الّلسان والّسمع "لتكن كلماتك يا رب في فمي أحلى من العسل وأشهى من 

الذهب والحجارة الكريمة."
ولكي نحّبب الولد بالكاهن ليعترف عنده ويرتاح إليه، علينا أن ال نفزعه بالكاهن او باهلل فإذا 
كذب نقول له هللا سيقطع لسانك أو إذا سرق، هللا سيقطع يدك. علينا أن نقّدم لهم اإلله “إله 

محّبة وتسامح”.
الّصالة: لنجعل في بيتنا زاوية توضع فيها األيقونات حيث تتالقى العائلة يوميًّا للّصالة أمامها. 
عند اجتماع العائلة للصالة يدرك الجميع أّنهم تحت ستر وقاية هللا وأنه هو الفاعل في حياة 

العائلة وهو يحفظها من كّل شّر.
باستمرار.  قبل وبعد األكل والنوم والدرس وقراءة اإلنجيل  د أوالدنا على الصالة  فلنعوِّ كذلك 
فليكن قرب وسادة الولد إنجيله وكتاب الّصلوات اليومية ولنصلِّ بعضنا من أجل بعض واألهل 

من أجل األوالد وتثبيتهم بالكنيسة.
الّصوم: ننتقل الى الّصوم يومي األربعاء والجمعة ثّم أّول وآخر أسبوع من زمن الصوم، ثم 
الصوم بكامله– مع العائلة يتعّود الولد على العطاء فلنعّلم الولد المسيحي أن يساعد المحتاج 

أيضًا وليس فقط أن يصّلي في قلبه.
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القّداس اإللهي: ترغيب الولد عن طريق الخدمة في الهيكل، ترتيل في الجوقة، قراءة الرسائل 
والنوايا، تنظيف الكنيسة، حمل الشعمة لكي يشعر الولد أّنه عضوًا فّعاًال في الكنيسة وأنها 
كنيسته وتخّصه يقال كل شيء عادة حتى العبادة. وليصطحب األهل أوالدهم إلى الكنيسة وال 
تّدعي األّم أّن أطفالها ال يزالوا صغاًرا وأّن ضبطهم صعب أو أن ليس بإمكانهم اإلشتراك في 
الخدمات. فالقّديس يوحنا الذهبي الفم يقول: »إّن لدى الطفل استعدادًا لتقّبل كلمة هللا ومحبته 

يفوق استعداد الكبار الذين ال يقبلون الفهم الروحي بسهولة«.

زيارة األديرة: موقع أديرتنا يروِّح عن النفس ويريح. نختبر الّصالة مع أوالدنا في الدير )أي 
دير( المقصود هنا ليس أن يصبح الولد راهبًا بل أن يتعّود على الراحة في بيت هللا عندما 

يكون تعبًا. 

ا  في خلوة روحّية: إنشاء مكتبة دينية وقراءة سير القّديسين ألوالدنا، فمنشورات النور غنّية جدًّ
بما يثّقف أوالدنا روحيًا. اإلستماع إلى التراتيل في أوقات الفراغ حسب األعياد والمواسم. ليس 
من شّك أّن كّل األهل يحّبون أن يكون أوالدهم أوالد كنيسة فال يكفي أن نعّلم أبناءنا حقيقة 
إيماننا بل أن نعيش تلك الحقيقة أمامهم، فالمسيحية هي حياة يعيشها اآلباء فيتعّلمها األبناء 

لينقلوها بدورهم الى األحفاد.

هناك ورشة عمل في حقل الرب يشترك فيها الجميع، األهل أّوًال ثّم الكاهن والحركة   
فلنتعاون مع بعض لكي نصل الى ملء قامة المسيح. وكما قالت العذراء للمالك “ها انا أمة 

للرب” فليقل األهل "ها أنذا واألوالد الذين أعطانيهم هللا ألّن هللا معنا".

وشكرًا!!!



سامي منري رشفانسامي منري رشفان

٣٥٣٦



سامي منري رشفانسامي منري رشفان

٣٧٣٨



سامي منري رشفانسامي منري رشفان

٣٩٤٠



سامي منري رشفانسامي منري رشفان

٤١٤٢



سامي منري رشفانسامي منري رشفان

٤٣٤٤



سامي منري رشفانسامي منري رشفان

٤٥٤٦



سامي منري رشفانسامي منري رشفان

٤٧٤٨



سامي منري رشفانسامي منري رشفان

٤٩٥٠



سامي منري رشفانسامي منري رشفان

٥١٥٢



سامي منري رشفانسامي منري رشفان

٥٣٥٤


	_GoBack
	_GoBack

