
 صلوات وترانيم
 

  ...إلى ُمحبي هللا اهداء

 

 يا رب افتح شفتاي

 ...بتسبيحتك خبر فمي دائما  ليُ 
 

 سّبحوا ورّنموا للربِّ ألّن الربَّ صالح  
 ...ومراحمه إلى األبد وهو السميع الُمجيب

 

 :يقول الرب  

 يا ابني ويا ابنتي،

 لقد ات كلتم علي  أنا إلهكم، 

 ودعوتموني بالرحوم الغفور السميع المجيب، 

 ين باسمي،وبدأتم اعمالكم ومساعيكم ذاكرين ومحتم

 وحفظتم وصاياي ومراسمي،

 ورنمتم وهل لتم لمجدي وتسبيحي،

 فأنا اعدكم ان اكافئكم واحميكم وفق هذه الرحمة،

 .بيسوع ابني مثال رحمتي ومحبتي وصالحي
 

 ،وبنعمة خالصه المجانية ،وبكلمته ،وبثالوثه ،ولكل مؤمن به ،هللا  ياهدي هذه الصلوات إلى محب

د والتقوى والتقرب من العلي عب  كون مساعدا  في العبادة والت  توبعنايته األلهية الدائمة، على أمل أن 

يسوع المسيح تحية محبة وسالم ورضى من الرب الذي احبنا بدون قيد  الرب   حبي  مُ  فإلى كل   .القدير

من وسمه القدوس، األجل  إلى مبادلته المحبة في أن نُحب بعضنا بعضا   عانا أيضا  وال شرط والذي د

ا ألهنا وفادينا، أن يباركنا ناضرع إلى الرب يسوع المسيح، رب   .أجل منفعتنا ومنفعة العالم بأسره

 .جميعنا ويضئ بوجهه علينا ويمنحنا سالمه ووئامه وخالصه
 

 منا الصالةأن يعل   ونطلب من الرب   فتعالوا نقتدي بالرسل

 .ونشرب من كأس فدائه كي نفرح بخالص الرب  
 

 
 

  (١)صالة ليسوع المسيح خاصة 

 صل وها  كتبها كرم الصائغ ألوالده وابنته لي
 

اه لني يا رب ان استقبل هذا النهار بسالم وان ابغي مشيئتك المقدسة في كل شئ وفي كل ساعة من 

عل مني ان استقبل كل جديد بسالم عالما  . اوضح لي مشيئتك وبارك ما اقوم به مع اآلخرين. يومي هذا

 .لكلان مشيئتك تفوق ا
 

وان صادفني في هذا النهار . انر افكاري وشعوري في كل عمل افعله وفي كل قول يصدر عني ومني

علمني كيف اتصرف بحكمة وثبات وان ال اكون . امر غير مرتقب اعن ي لكي ال انسى انه آت من لدنك

وجه انت . اعطني قوة كي اتحمل عناء هذا النهار مع كل ما سيأتي به الي. حجرة عثرة لآلخرين

 آمين... ارادتي وعلمني كيف اصلي وابقى معي في صالتي 

 

 

 

 (كهيعص)ك ه ي ع ص 
 

  ،تحصنت بذي العزة والجبروت

 ...الملكوت وتعصمت برب  

      ،الذي ال يموت وتوكلت على الحي     

  ،ا االذى والحاجةاصرف عن  

 ...ك على كل شئ قديرن  إ

 ال يدوم إال وجهك يا هللا 

 أنت النهاية أنت البداية

 ...أنت االلف أنت الياء

 

 

لوالدي  الحبيبين  هذه كلمة حب واعتزاز

 إلى احضان الرب   الراحلين
 

 كرم وفريدة الصائغ
 

بركتهما هي نعمة ورحمة من 
الرّب العلي، تبارك اسمه الى 

لقد زرعوا فّي واخواتي  .اآلبد
 مخافة الرب ومحبتهم وقدوتهم ال

 .كل يوم في حياتنا تزال تواكبنا
للرّب ولهما الى  ينمدين نحن
 .اآلبد

 ليكن ذكرهما مؤبدا

 .والصلوات الموجودة على هذا الموقعكتبت كل الترانيم وأنا نظمت 

 .أيضاً شفاعتهم اشجعكم على طلب ان ووعدتهم هؤالء القديسين اطلب شفاعة  ادرج قليالً من الصلوات االخرى ألّني



 
 

 بنتهأكتبها كرم الصائغ ألوالده و (٢)خاصة صالة ليسوع المسيح 
 

 عاتي للرب  صلواتي وتضر  
 

ما اعطانا من العمر معرفة في هذا الكون، أنت سميع مجيب الدعوات، ال تعاملنا  الشكر لكل   حق   نشكر الرب  

 آمين. ونشكرك نهارا  وليال  وفي كل لحضة من العمر. حمين، طويل األناترحسب اعمالنا ألنك ارحم ال
 

له ملك جميع الشعوب، يا من تقود البشر على النحو القويم، ممجٌد أسمك، حقا  ك اصلي يا سيدي يسوع اإلإلي

من هي لك يا لهية أنت نور السماء واالرض، والشجاعة يا مساند الس الم، فإن ك تحسم المعارك، وكل القوة اإل

لصباح ال تجعل االخوة لهة، يا كوكب ايرتدي تاج السيادة، ممجٌد أسمك وعظمتك معالة فوق جميع اإل

ايها الجب ار وسيد المعارك من تذل له الجبال المغطاة بالقتال مرتدية الرعب، أنت . المسالمين ان يتخاصموا

ترسم قضايا كاملة ألقتدار السماء واالرض والمعابد والمواقع المقدسة والمواقع المطهرة والقاعات المقدسة 

 .ا  تعيرك اهتمام
 

عاليا  وجعلنا سيادتك عظيمة وجعلنا  ناكجعل... لهيةك وفي آي مكان توجد قوتك اإلفي كل مكان يوجد اسم

ينبغي ان ... عند التفكير باسمك ترتجف السماء واالرض وترتجف اآللهة رهبة السمك المروع... مركزك جليال  

تم بالمضطهدين أنت ته... أنت تقضي بين الشعوب بالصدق واالستقامة. ك عظيم حقا  ن  ألالجنس البشري ه ب  نتي

المخزن النقي رحمتك يا ... أنت تجعلهم كل يوم يلتجؤن الى رحمتك المقدسة يا سيدي يسوع... والمظلومين

بالقتال وجميع الشعوب والمعارك قاهر الممالك والملوك يا من تمسك االعنة على الملوك، يا من   .سيدي

تقب ل واصغي ... ك مشعل السماء واالرض نور الشعوبقوت... تطلق لجم الخدمات والشجاعة العظيمة على البر  

ه وجهك نحوي بالعطف الحميدلصلواتي وانظر الي بأخالص واقبل تضر   دع عواطفك مشعل ... عاتي إليك ووج 

عاتي تقبل تضر  ... اصغي الى صلواتي انظر الي بأخالص  ،السماء واالرض نور الشعوب تقبل من محياي

الذين لتكن رحمتك العظيمة على دعاء اؤالك ... يرتجفون منكى االرض عل اعدائك يا رب   اجعل... القلبية 

 .سمكايراودون في الشارع يعظمون 
 

لوهيتك تمأل البر والبحر رهبة منك وكذلك إ... لوهيتك وقوتك ايها الرب  إا بالنسبة لي دعني امجد وام  

محنا اسماها ايها الرب  الحنون يا مجيب يا مولد النور واالرض ومنشأ المعابد تن... السماوات البعيدة

الوكالت وصانع بيا مسمو .. .المزارات وحصن القرابين المقدسة ينشؤن  الرجال الذينبيا مسمو ... الدعوات

الصولجانات وأنت نصر المصير حتى االيام البعيدة الذي تسير قوة من قاعدة السماء حتى الصمت الذي يفتح 

ي أ... ةب الحنون الذي ينظر ويعطي جميع المخلوقات الحي  ايها اآل... للناسابوابه والسماء تعطي الضوء 

وكما تنطق ... رض لكاأل... لهيةل اإلتقب  ... تنطق لكلمتك على االرض وروحك القدوس حصينا  ... قبلك أنت لهإ

ك على االرض تفتح نت حينما تنتصر لكلمتأ... غذاء االرض وشرابها يها تغدن  أف كلمتك للرياح عبر السماء

نت لكلمتك توجد الحقيقة أ... أنت جعلت الحضيرة غنية للمخلوقات الحية واسعة االنتشار... النباتات الخضرة

والعدالة وهكذا يقولون الناس الحقيقة ان كلمتك البعيدة في السماء المحجوبة على االرض ال شئ ان يراه 

كلمتك في السماء وشجاعتك صادقة وهي الكلمة ومستحقة كل أنت تسطيع ان تُفه م الجنس البشري ل... احد

 .(١١: ١تيموثاوس ١) "ناأان المسيح يسوع قد جاء الى العالم ليخلص الخطاة الذين اولهم "قول 
 

فيها عمل نعمة هللا في قلب الرسول بولس، اخذ يعلن المسيح وينادي بالخالص حيث نجد  في اللحظة التي تم  

كلمات االنجيل بانها صادقة الن مصدرها هو هللا كما انها مستحقة : "اذ يقول الرسول االنجيل في ابسط صورة

لكل قبول معبرا  بذلك عن عظمة وخطورة النتائج التي تحصل عليها النفس التي تقبل هذه الكلمة وتجد فيها 

المسيح يسوع جاء الى ان ... الحقيقة البسيطة التي هي اساس كل عالقة بين االنسان الخاطئ وهللا الُمخل ص

صار انسانا  ليقدم خالصا شامال للجميع ال يستطيع خاطئ واحد مهما كانت حالته ان ... العالم ليخلص الخطاة

من جانب هللا ال يوجد عائق لكن االنسان الذي يريد ان يخلص هو . يخرج نفسه من نطاق الخالص المبارك

 .ص عندئذ سوف تجد منه القبول والفرح التاممخل  كآت الى المسيح كفادي و... الذي يوجد العائق
 

 .واإليمان والحق   ال تحبون بالكالم وال باللسان بل اعملوا بالحب  ...  وأبنتي يا اوالدي
 

الرب ذات يوم  ارسل الي  : لى نفوس الناس، فقالإلكلمته  ا  الرب طريق روى احد المرسلين الى الهند كيف شق  

على وشك الموت ومعه ابنته المريضة البالغة من العمر تسعة شهور لكي نربيها أنا وزوجتي اذ  هنديا   كاهنا  

لم يقبل افراد عائلته اعالتها بعد موته بالرغم من مواردنا المحدودة، قبلنا من الرب  هذه الهدية واعتنينا بها 

ما فهموا الدوافع لقيامنا بهذا لعمل ل كان لهذا التصرف اثر كبير في نفوس الناس،... اها نحتى شفيت ثم تبني

. لهم لنا هذه المشقة عندها لمسوا المحبة المسيحية الحقيقية وقبل كثير منهم كلمة المسيح مخلصا  وتحمُ 

 .(١١: ١ متى) "فيفيض نورهم امام الناس ويروا اعمالهم ويمجدوا اباهم الذي في السماوات"
 

 

 

 

 ...هذه الصلوات وتنشدون هذه الترانيم وأنتم تصل ون بارككم هللا برحمته ومحبته
 .على اليمين الصلوات والترانيم سرفه 

 

 .اذكروني بصلواتكم ألن كم أنتم دائما  في صلواتي وتضرعاتي بمحبة المسيح الُمنتصر


