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 الغفران رتبة

 ليقثامار ايشوعياب الج  تأليف

 

 ترجمة القس كيوركيس يوسف يوسف 

 

يأكل اللحم في  لذيوا أخرى،اإليمان وعاد مرة  ارتّد عنعن االنسان الذي 

 ،، أو الذي عمل جهالة أياً كانتيومي االربعاء والجمعة في الصوم أو

 يوقفون لطلب الغفران أمام باب قدس االقداس أولئك

 

 أبانا الذي في السماوات. ،في البدءـ 

        ،ونرتعد من كلمتك ،كنَخافان  أن نكون ُملكاً لك وربّ  عطنا ياأ ،صالةـ 

الصالحة  باألعمالتك هيّ لوونُرضي أ ،ونحفظ وصاياك  ،من عقابكونذعر 

 .رب الكلّ  يام حياتنا يا أكلّ  ،ةوالبارّ 

 

 عيني" ليك رفعتُ ( "إ122)مزمور  ،شوراياـ 

وال   ،انتبهوا لئال تخطئوا كما خطئتم منذ البدءة المزمور )ردّ 

 .(تضعوا نير الموت على رقابكم

 

 "رب   ليك ياإ ،عماقمن األ صرخُت  ( "129)مزمور  ،تعقيبـ 

 

 (ارحمنا بنعمتك ،صالح وعادل ورؤوفالنك ة المزمور )ردّ            
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ومنك    ،كالناوعليك أملنا واتّ   ،نظارنابنا وإلهنا نرفع أرّ  إليك يا ،صالةـ 

كما هو مألوف  مراحمكبنعمتك وب أعطنا ،نطلب مغفرة الذنوب والخطايا

 الكل. رب   وقات يا األزمنة واألفي كلّ 

 (.رجالً  الغفران   قال عندما يكون طالبُ )تُ  ، عونياثا )تراتيل(ـ 

 

 ، إليك يعودون  والخطأة إ واستجب لي كيذن  أيا ربّ  ل  م  أ

 ، ولم تبعدهم يا رب من أمام وجهك   ،رب   ارين لم تنبذهم ياوالعش   ةللخطأ
  ،بأعمالهم إال الذين خطأوا ،طباء  اء إلى األلهذا قلت ال يحتاج األصح  

نسألك أن ترحمنا.  ،وبنفوسنا المريضة ،ونحن الذين عملنا اآلثام أمامك
 عادة.إ 

تعرف الذين يحتاجون إلى الشفاء ايها الطبيب   يا رب   ،أنت تعرف يا رب  
  ،وللضعاف والمرضى دعوت ورأفت عليهم ق بل  االصحاء ،الصالح لنفوسنا

  ،عين إليكوأنا أول المتضر   ،ةك تغفر للخطألكن   ،يقينوال تغفل عن الصد  
وأن استحق  ،رمك في الساعة الحادية عشرةكي ُأحسب مع الذين دخلوا ك  

 البشر.  ب تك  يا ُمحب  ه  

وأنا بضعفي  ،الشرير لي فخًا واصطادنينصب   ، جاهاًل بال فهم وكنتُ 
 عضائي. أرسل يا رب  توجد قوة في أ في مصيدته. فيما  ت  وسقط   انزلقتُ 
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وبأصوات النفس النادمة أصرخ وأقول  ،شكر لنعمتكألقوم وأ  ،ركهع ش  وقط  
 .الكل   المجد لك يا رب  

ساس إيمان شمعون   على أيا رب   ،المجد لآلب واالبن والروح القدس
  ،تزعزعهاوألجل وعدك له أمواج الوثنية الهائجة لم  ،الصخرة بنيت كنيستك 

  ألبناء ،مالئكته لم تستطع أن تغلب الكنيسة الجامعة ن  ورأى الشيطان أ
 ،يرشقون  بعضهم لبعض  وبأسهم الحسد  ،غرى في كل الجهاتتعليمها أ 

 ،الواحد لآلخر الذين يحسدون ويهينون  ،المجد الفارغ وأبطل منها ذوي 
 بنائها.وسالمك يحكم على أ

ها يللخاطئ الذي يتوب ويأتي إليك أ ،من االزل والى االبد آمين ثم آمين
له يد   ُمد   لكن ، ال تبعده من أمام وجهك ونعمك األبديةيا رب   ،الرب اإلله
ضائعًا وكان  ،وعاش وبحبك دعوت عندما قلت هذا كان ميتاً  ،المساعدة

 يضا تحنن بنعمتك وارحمني.محب البشر علي  أ ،جدووُ 

 

 )اذا كان طالب الغفران امرأة تقال هذه التراتيل(ـــ 

ر جروحي الزانية من هو الطبيب الذي يطه   صرخت   ،جراحي أنت ن ت وق ي ح ت 
يني من  أو من يقدر أن ينج    ،أو من يستطيع أن ي شفي ويعتني ،المخفية

ألنه لم   ،والمخلص   لى الرب  اتقرب إولكي  ،ضفائر الخطيئة كي أحل   ،النار
عطى الحياة وبكلمته أ  ،امريةوأعاد بكالمه الس   ،يبعد العشار من أمامه
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ر حر   مراحمهوبكلمة  ،عطاها الشفاءوللمنزوفة من طرف ردائه  أ  ،لكنعانيةل
مع   ،فر الحياة مع البتوالت الحكيماتودعاها في س   ،الزانية من ذنوبها

 وقت مبارك المسيح مخلصنا. هؤالء تقول نفسي في كل  

وبحنانك   ،العشارين والزواني رعيت يا مخلصنا ،إليك يعودون  ةأوالخط
 وعلي  تحنن بنعمتك وارحمني. ، لذنوبهمالحل   أعطيت

 وغفرتبدموعها تضرعت مريم الخاطئة  ،القدس والروح واالبن  لآلب المجد
بنعمتك على نفسي  وأرحم ،صيلى دموعي يا مخل  انظر إ ،وبهاذنعنها 

 التعيسة. 

ونطلب   المراحمل ع بتوس  نطلب ونتضر    ،آمين ثم  آمين بد األ لىوإ زلاأل من
 ليه.التأبين إ ان  الذي فتح بابه لكل  ن  ح  من ال ،الغفران

 

نعمتك  بمراحمغفل جهالتنا ا و  امح  غفر و  ا و  ،رحمنا يا ربنا وإلهناا ،صالة
 يا رب الكل. ،رحوم وغافر الذنوب والخطايا ،الفائضة

 

 "ارحمني يا رب حسب رحمتك"  (51)مزمور  ،القانون ــ 

المسيح   ،بإثمهميموتون  ةالخطأه أبناءب الذي ال يترك األ) ،ردة القانون 
 ،السماوية المراحمهذا ارسلتك ألجل  ،مخلصي أحي موتي في الخطايا
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 )كثيرة هي ذنوبنا وخطايانا يا محب  إ  يا ابن هللا( بمراحمكتحنن علي  

ار يا مثل العش   لكن ،لى السماء حيث مخلصيوال أجُرؤ ألنظر إ ،البشر
 تحنن علي  ألكون لك(.  ،اصرخ رب  

 

ألنك فتحت الباب لكل   ،ونسجد يها المسيح مخلصنا نشكرلك أ ،التسبحة ــ
 البشر. ال تقطع عنا يا محب   ،والحنان لمراحمنسألك ا إبين إليك التائ

  ،لنقف حسنًا جميعًا بحزن واهتمام نطلب ونقول ارحمنا يا رب ،المناداة ــ 
 ارحمنا يا رب. جيبون ويُ 

 . نطلب منك ،يا من فتح باب التوبة لكل الخاطئين

 لطريق التوبة. الخطأةعو تى ليدالذي أ

 نع الخالئق في زمن صومه.الذي كشف لموسى ص

 مور المستقبلية.الذي بصومه كشف له األمور القديمة وكشف له األ

 وجه موسى. بهج وأصالح المذنبين  ، الذي بالصوم

عطى القوة للنبي ايليا ليسير في الطريق أ  ،ربعين يوماً الذي بالصوم أ
 . ةلبهي  اليظهر له تجلياته  ،الطويل

 ولم يهلكهم. ،ورفع عنهم شدة غضبه ، الذي بالصوم صالح أهل نينوى 
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سود الجائعة ولم وأغلق فم األ ،الذي كشف األمور المخفية لدانيال الصائم 
 تفترسه. 

 حننيا الصائمين. طفأ لهب النار من بيت الذي أ

 الذي جعل الصائمين أهاًل ليسكنوا مع الروحانيين. 

الذي طمع بالثمرة   ،دس محى خطيئة آدم رأس جبلتناالذي بصومه المق  
 وخطأ في الفردوس.

والسلطان التي المجد ألجل محبة بصراعه  ،لى الخلفالذي أزاح الشيطان إ
 وضعت أمامه.

فالن ليق البطريرك ومار ثاالج  فالنألجل صحة آبائنا القديسين مار 
 بناء رعيتهم. ولجميع أ ،األسقف المطرافوليط

 ر الكل.يدب   مراحمهبله الرحيم الذي يا أيها اإل

رض يسجد له من قبل  وفي األ ، ين ويل  ح له في السماء من قبل العُ الذي ُيسب   
 رضيين بالروح والحق.األ

وصعد بالمجد إلى  ،وخدمه الروحانيين ،من قبل المالئكة بصومهر الذي وق  
 بيه. أ

ها يا أي   ، ببهجة كنائسك   ح عبيدك  وفر   ،ص كنيستك من الخصوماتخل  
 وارحمنا. ،ثقل الذنوب والخطايا الساجدين لك   عنف صنا خف  المسيح مخل  
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ثالث  وس الذي ال يموت ارحمنا  وس القوي، قد  وس هللا، قد  قد  وبعد ذلك  ــ
 مرات.

لبةويجيب  ، الذي يفتح بابه للذين يقرعونه ،صالةــ  افتح يا   ،الذين يسألونه ط 
قب   ،ربنا وإلهنا باب المراحم لصالتنا لباتنا بمراحمك ولب    ،لبتناط لو  من   ،ط 

من عباده  ،وهباته مراحمهالح الذي ال يقطع  الص   ،والوافر الغني   كنزك  
ذين يدعونه ويتضرعون له في كل األزمنة المحتاجين والمتعذبين ال

 .يا رب الكل   ،وقاتواأل

على   ،لثالوثك المجيد بدية األ  مراحمالتفيض يا ربنا وإلهنا  ،يضاً ويصلي أ
يا   ،والضعاف الذين يدعونك ويتضرعون لك في كل وقت الخطأةعبادك 

 .الكل رب  

 

 ويقول الكاهن هذه صالة االنحناءة على رأس طالب الغفران

 نثى( ر بالمؤنث اذا كان طالب الغفران أ)تبدل صيغة المذك

على   فاضتالذي نعمته ورحمته  (اعادة) لمراحمالح الممتلئ باص  الإلهنا 
وغيره على رجاء  ،ك على عبدك هذاطيبة حب   حنان   يا رب   أفض   ،الكل

لى  الذي ختم به إ ،د فيه روحك القدوسوجد    د مرة ثانية لحياة التوبة.التجد  
و   رجاء ك من كل نجاسة الجسد والروح. وق  ره بحنانيوم الخالص. وطه  

  وأنعم عليه ،سبله في طريق العدالةخطوات  أعدلو  ، يمانه بمعونة نعمتكإ
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 ،سرارك الغافرةيم أ ونع  ،بالبنوةرجاء إيمانه  مع القديسين في ملكوتك بتقوية 
ليعترف ويسجد   ،مشيئتكليحفظ وصاياك ويكمل  مراحمكبمعونة  و  هوق  

 آمين. جيبون ويُ سمك القدوس. يا رب الكل. وُيسب  ح ال

 

 بصيغة الجمع  ،صالة االنحناءة نفسها

على   فاضتالذي نعمته ورحمته  (عادةإ ) مراحمالممتلئ بالالصالح إلهنا 
وغيرهم على رجاء  ، حنان طيبة حبك على عبيدك هؤالء يا رب   ض  أف   ،الكل  

الذي ختموا به   ،وسد فيهم روحك القد  التجدد مرة ثانية لحياة التوبة. وجد  
و     نجاسة الجسد والروح. وق  رهم بحنانك من كل  لى يوم الخالص. وطه  إ

أنعم   ،سبلهم في طريق العدالةخطوات  أعدلو  ،يمانهم بمعونة نعمتكرجاء إ
سرارك  ونعيم أ ،بالبنوةرجاء إيمانهم  مع القديسين في ملكوتك بتقوية  عليهم
ليعترفوا ويسجدوا   ،ليحفظوا ويكملوا مشيئتك مراحمكهم بمعونة  وقو    ،الغافرة

 آمين. جيبون ويُ . الكل   دوس. يا رب  سمك الق  حوا ال ويسب  

 

دون   د  ح  ذا بإرادته ج  إويرسم على رأسه عالمة الصليب ويسأله الكاهن 
باسم اآلب  فالن يرسم ويتجدد ويختم ويتقدس  ،ويقول ، يتيرسمه بالز    ،سبب

 آمين جيبون ويُ واالبن والروح القدس 
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واعلموا   ،لى الزيت ويناولونه القدسفال يحتاج إ ،يكن قد جحد بإرادته  ذا لموإ
  ،عطى الغفرانسرار يُ طلب الغفران في وقت االحتفال باألان كل من ي

 والغفران يكون في يوم سبت النور بدون شك.

 انتهت رتبة الغفران 

 وهلل المجد. آمين 

 

  


