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  ٣

  أوالً
  أجبدية احملبة اإلهلية

  
  األلف

هذه الوصية لن تتغير حىت يف . أَِحب الرب إهلك ِمن كل قلبك، وفكرك، وأَِحب قريبك كنفسك  
  .حياة الدهر اآليت

  الباء
  .بدُء احملبِة هو اهللا، ومن يبدأ بغري اهللا يتوه ِمنه الطريق  

  التاء
توبة احملبة فيها العزاء، والثقة يف مراحم اهللا، وتوبة اخلوف . توبةُ احملبة ليست مثل توبة اخلوف  

  .فيها عذاب ورعب الدينونة
  الثاء

  .ثقةُ النفس يف املسيح وحده، هي اليت تعطِّي النفس ثقة يف غفران حمبته  
  اجليم

  . اهللامجالُ احملبة ال يقارن بأي مجاٍل آخٍر، ألنه مجالُ  
  احلاء

  .ِمحل احملبة هين، ولذلك قال الرب إمحلوا نريي عليكم ألن محلي خفيف  
  اخلاء

  .خدمةُ احملبة هي خدمة يسوع الذي خدمنا، وغسل أقدامنا، ويغسل عار خطايانا كل يوم  
  الدال

  .دالة احملبة تطلب املُستحيل، ولذلك قال الرسول إا تصدق كل شيء  
  الذال

ة تراه يف صورة العبد وموت الصليب، ولكنه ال ميكن فصله عن جمد احملبة، وحالوة ذُل احملب  
  .خدمتها

  الراء
  .رضاُء احملبِة ال ينتهي، ولكنه يشبع بالقليل  



  ٤

  الزين
  .زينة احملبة تبقَّى، ألا زينة مجال اهللا  

  السني
 ختتار ما حتب وما تكره، ألنَّ مسع احملبة ليس مثل مسع الكراهية، فاحملبة تسمع كل األشياء، وال  

احملبةَ ال تكره، أما الكراهيةُ، فهي حتب أنْ تسمع القبيح والشرير، وجتد لذةً ظاهرةً يف مساع خطايا 
  .الناس

  الشني
  .شيمة احملبة يف أا ال تسأل عن أجٍر، وال تتوقعه، وال تفكِّر فيه  

  الصاد
  .ة املنظورة وغري املنظورة، لكي تتكئ يف حضن اآلبصدر احملبِة هو أكرب صدٍر جيمع كل اخلليق  

  الضاد
  .ضد احملبة هو الشيطان نفسه  

  الطاء
  .ِطلبة احملبة ليست مثل أي طلبة أُخرى، فهي ال تطلب ما لنفسها، وال ترضى إالَّ باهللا نفسه  

  الظاء
  .ِظلُّ احملبة هو التواضع، ال يفارقها أينما ذهبت  

  العني
  . العيوب، وتعمل إلصالحها- بالرجاء -اسن، وترى عني احملبة ترى احمل  

  الغني
  .غُربةُ احملبة هي البغضة، ومن تغربت عنه احملبة، تغرب عن اهللا  

  الفاء
  .فريضةُ احملبِة الوحيدة هي الصليب  

  القاف
  .قوة احملبة يف أا ال تتوقف، وال تتراجع أمام املصاعب  

  الكاف
  .حمبةً، فهي تكتفي جبوهرهاكفاية احملبة يف أنْ تبقَّى   



  ٥

  الالم
ملعان احملبة أبدي؛ ألنه ملعان روح احملبة، روح يسوع، الـــروح القدس الــذي سكبه   

  ).٥: ٥رو (اآلب يف قلوبنا 
  امليم

  .موعد احملبة هو احلياة األبدية  
  النون

  .القدسنور احملبة هو نور الثالوث، ِمن اآلب يشرق باإلبن، ويعطَّى بالروح   
  اهلاء

  .هبة احملبة، هي احملبة، أي جوهرها  
  واو

  .وداعة احملبة يف أا حتتمل كل األشياء، وتصرب على كل شيء حىت تفتح طوفان الغفران  
  ال

  .ال، تقوهلا احملبة للشر وحده  
  الياء

طاياها ميني احملبة هو عرش اإلبن الوحيد، حيث ميلك على كل شئ، ومين احملبة بال شروٍط، وع  
  .هي كل شئ حىت جسده ودمه

يا سيدتنا والدة اإلله القديسة مرمي الشفيعة املؤمتنة أمام ربنا يسوع املسيح إشفعي فينا أمام   
  .ربنا يسوع املسيح لكي يغفر لنا خطايانا

  ١٩٥٧مارمينا مصر القدمية مايو 



  ٦

  ثانياً
  أجبدية اُألرثوذكسية

  
  األلف

  .ب، به نعمل كل األشياءأول كل األشياء هو رشم الصلي  
  الباء

بدء اإلميان هو جتسد ربنا يسوع املسيح إبن اآلب األزيل، واملولود منه قبل كل الدهور، والذي   
  .جاء خلالصنا

  التاء
تدبري اخلالص هو اإلميان بالثالوث، وبأُلوهية اإلبن الوحيد، وبنعمة الروح القدس، روح اآلب   

  .آليتالسماوي، وإنتظار حياة الدهر ا
  الثاء

ثاؤريا القلب اليت ال تنقطع هي مالزمة إسم ربنا يسوع املسيح يف إنساننا الداخلي، فهو الذي   
  .يكشف لنا كل أسرار الدهر اآليت

  اجليم
مجع ربنا يسوع املسيح كل شئ، يف السماء وعلى األرض، وجعل اإلثنني واحداً يف شخصه   

  .املُبارك اإلهلي
  احلاء

 من كل قلبك، وِحب الكنيسة املُقدسة عروس الرب املزينة مبواهب الروح ِحب الرب إهلك  
  .القدس

  اخلاء
  .خرب احلياة هو بشارة ربنا يسوع املسيح  

  الدال
دالتنا الدائمة عند اآلب، هي يسوع املسيح اإلبن الوحيد الذي هو قائم عن ميني اآلب، والذي   

  . اإللهيسر بشفاعة أُمه احلنون سيدتنا والدة



  ٧

  الذال
ذكرى موت وقيامة ربنا يسوع املسيح، هي عطية الروح القدس، ألن ربنا يسوع قال عن الروح   
  .”يذكِّركُم بكل ما قلته لكم“القدس 

  الراء
  .رئاسةٌ بال حمبة، وبال بذل، هي رئاسة الشيطان  

  الزين
  .القديسني مثل مار إسحق، ومار مينازينة احلياة اُألرثوذكسية احلقيقية هي الصالة، والتشبه ب  

  السني
  .سعادة الروح ليست مثل سعادة اجلسد، ألنَّ سعادة الروح تدوم وسعادة اجلسد مؤقتة  

  الشني
  .شفاعة القديسني تنفع التائبني  

  الصاد
  .صار اإلبن الوحيد إنساناً، لكي يصري اإلنسان إبناً لآلب بنعمة ربنا يسوع املسيح  

  الضاد
  . هو يف أنْ تشرب نقطة ِمن كأس احلياة، وتطلب كأس العامل كامالًضعف الروح  

  الطاء
طلبة القلب يف الصالة الربانية هي أنْ نأكل خبز اهللا النازل ِمن فوق، ِمن عند اآلب، كقوله له   
بنا ، والتناول كل يوم هو إعتمادنا الدائم على نعمة احلياة اليت لر"خبزنا الذي للغد أعِطنا اليوم"اد 

  .يسوع املسيح
  الظاء

ظهر إبن اهللا يف اجلسد لكي يظهر اجلسدانيون يف السماء مع القوات السمائية، ولكي يصبح آدم   
  .مواطناً مسائياً

  العني
عطيةٌ تفوق كل مثٍن، ويعجز اللسان عن وصفها، وهي عطية اآلب السماوي لنا، أي إبنه الوحيد   

  .نيسة السبعةالذي أعطانا بالروح القدس أسرار الك
  الغني

  . كتابات القديسني، الشهداء، والنساك لُباس الصليب-الكتاب املُقدس : ِغىن اُألرثوذكسية  



  ٨

  الفاء
فداُء كل إنساٍن، هو ربنا يسوع املسيح نفسه، فقد فدانا ِمن العبودية بعطية البنوة، وِمن اخلطية   

  .د بالقيامة، له اد دائماً إىل األبد آمنيبعطية القداسة، وِمن املوت باحلياة، وِمن الفسا
  القاف

قوة حياتنا ِمن الروح القدس الذي أعطانا الكتاب املُقدس، وأسرار الكنيسة، والصلوات، ورشم   
  .الصليب، وحدد شفاعة القديسني

  الكاف
  .املسيحكرتنا الوحيد الذي نطلبه دائماً، ونفتش عنه بلجاجٍة، هو أنْ نقتين ربنا يسوع   

  الالم
  .لوم النفْس احلقيقي، هو أنْ تبكي إذا فَقَدت حمبتها للمسيح  

  امليم
مديح القديسني يغذِّي النفْس بالشجاعة، والثقة يف مراحم اهللا، ومتاجيد الست العذراء، ومارمينا   

  .هي حالوةٌ تفوق حالوة العسل
  النون

اه املعمودية يف املسيح لكي ننتهي يف مياه ر احلياة النابع ِمن اية حياتنا مثل بدايتها، ألننا نولد ِمن مي  
  .عرش اهللا يف أُورشليم السمائية

  اهلاء
   هوسHwc ،تب الكنيسةيشترك فيه يعرف معىن ر نال ينقطع، هو تسبيح السمائيني، وم 

  .وبشكل خاص، السواح القديسني
  الواو

  .لمودية، واألجبية، وكُتب الكنيسة املُقدسةوديعة اُألرثوذكسية؛ يف اخلوالجي، واإلبص  
  ال

  .ال لكل شٍئ ال وجود له يف صلواتنا، وال يف عقائدنا  
  الياء

يا سيدتنا والدة اإلله، يا سيدي مارمينا، إشفعا يف عبدكما الراهب مينا املُتوحد، املدعو قُمص   
  .حسب شفاعتكما، وحسب نعمة ربنا يسوع املسيح

  رمبا ديسمرب ١٩٥٦ة عام نِقلَت ِمن مفكر



  ٩

  
  
  
  
  
  

  صلوات نِقلَت عن األب القُمص مينا املُتوحد
  

  "قداسة البابا كريلس السادس"



  ١٠

  :اإلستعداد للخدمة
يا من أهلتنا بنعمة مسيحك أنْ ندخل بيتك املُقدس، هذا الذي شيدته حسب حكمة روحك   

ون إليه بأمانة يسوع املسيح، أنْ نقف يف حضرتك، القدوس، أعطنا أيها اآلب احلنون، حمب الذين يأت
وأنْ نلمس عرشك اإلهلي الذي أقمته يف الكنيسة املُقدسة، وأنْ جنلس مع إبنك كملوٍك، وأنبياٍء، 
وشهوٍد لكي ننال جمد السماويات، ونفرح بإمسك القدوس، ونرتل مع القوات السماوية، ونرسل لك 

نا، وخملصنا يسوع املسيح الذي رفعنا ِمن التراب إىل معاينة وشركة اد يف مسيحك، إهلنا، خالق
ملكوتك الذي ال يفنى، الذي ختمت به قلوبنا بروح املوعد القدوس البارقليط الذي يهدي قلوبنا اليك 

لك يف هذه اخلدمة السماوية، ويضع الكلمات املقدسة اليت خناطبك ا يف عقولنا وعلى ألسنتنا، اد 
  .أيها الثالوث القدوس الواحد املُساوي

  

  :صالة عن املذبح املُقدس
أعطين أيها السيد الرب أنْ . يا مذبح يا مذبح، يا شهادة مسيح اآلب، وعالمة اخلالص األبدي  

ين املُقدسة، كأس حمبة إبنك الوحيد، وصينية خبز احلياة، أملس مذحبك املُقدس، وأنْ أخدمك ذه األوا
  .النازل ِمن فوق، ِمن عندك، الذي نقبله فيها لكي حنيا إىل األبد

قدوس أنت يارب، وقدوس يف كل شٍئ، ومقدس مذحبك السمائي الناطق الذي أقمته يف   
اويات، باركنا أيها السيد، وحاللنا وحالل كل  السم الكنيسة املُقدسة، ينبوع حياٍة، وقُدس أقداٍس

شعبك، وأعطنا أنْ نشترك مع القوات السمائية يف التسبيح والتمجيد لننال طهارة النفس واجلسد، وننال 
املواعيد اليت وعدتنا ا؛ إنَّ من خيدمك ينال أُجرة الوكيل األمني، وإنَّ من يقف عند مذحبك، يتقدس 

  .اد لك يارب يف كل شيء. لول روحك القدوس، وبالتناول ِمن أسرارك اإلهليةبكلمات نعمتك، وحب
  .اد والعزة للثالوث القدوس الواحد املُساوي  

  

  :عند مذبح مارمينا
يارب يارب يا من أعطيت شهادةً حسنةً لعبدك الشهيد األمني مارمينا، وجعلته ينبوع شفاء   

شر الشيطان، وثبت ه يف اإلميان، فنال أكاليل البتولية واإلستشهاد والوحدة، أعطنا أن ننال وحفظته ِمن
 معه ذات املرياث الذي وعدت به أحبائك، وأغفر لنا كل تقصري، وكل تواٍن، وأجعل إقترابنا ِمن
مذحبك هذا الذي دعينا عليه إسم شهيدك مارمينا، جمداً إلمسك القدوس، وإمياننا بدعوتك، ألنْ حنمل 

  . ، وأنْ نتبعك لننال مع آبائنا القديسني، جمدك السماويصليبك



  ١١

يا مذبح يا مذبح يا شهادة اإلبن الوحيد، وجمد الروح القدس، وعرش اآلب، ليكن إقترابنا منك   
  .صحةً، وشفاًء للنفس واجلسد، وعدم وقوع يف دينونة العبيد الكساىل األردياء

أنْ خندمك ِمن القلب، ال ِمن الشفتني واللسان بشفاعة مارمينا شهيدك العظيم أعطنا يارب   
بشفاعة أُمنا العذراء القديسة مرمي، يارب إقبل صلواتنا وصلوات شعبك إكراماً وجمداً إلمسك . وحدمها

  .القدوس، أيها الثالوث الواحد املُساوي
  

  :عند مذبح السيدة العذراء والدة اإلله القديسة مرمي
. ا من ولدت عمانوئيل إهلنا، شجرة احلياة اليت أمثرت عدم املوتالسالم لك يا فخر جنسنا ي  

السالم لينبوع الطُّهر والنقاء، أُم . السالم لك يا أُم النور والدة اإلله الشفيعة األمينة يف جنس املسيحيني
  .من هو احلياة، ووالدة غفران العامل كله

 ودم عمانوئيل كما حملته والدة اإلله، يا مذبح يا مذبح، أنت عرش الثالوث، أنت حتمل جسد  
يارب يسوع املسيح يا من وِلدت . هي حملته يف أحشائها إهلاً متجسداً، وأنت حتمله سراً مساوياً فائقاً

ِمن البتول ِمن أجل خالصنا، وأعطيتنا جمد هذه اخلدمة املُقدسة، أعطنا أيها السيد أنْ خندمك عند مذبح 
 اُألم الطاهرة احلنون لننال فرح بشارة احلياة، ولكي نسمع يف اليوم األخري صوتك اإلهلي والدة اإلله

لتكن خدمتنا للخالص، ” مبارك أيها العبد الصاحل واألمني، تعال أُدخل يف فرح سيدك “ احلنون 
بقوتك ونعمتك واحلياة، ولغفران اخلطايا، وشفاء النفس واجلسد، وطهارةً، ونقاًء، لننال احلياة األبدية 

أيها الثالوث القدوس بشفاعة والدة اإلله إقبل يارب خدمتنا، واذكُّر كل الذين يعملون معنا، والذين 
  .يصلُّون ألجلنا لكي يتمجد إمسك القدوس يف كل شيء

  

  :عند مذبح مارجرجس
كون العامل يا مذبح يا مذبح، يامن أعطيت الثبات للشهداء، والشهادة احلسنة للذين غلبوا أر  

بالتناول ِمن جسد ودم ربنا يسوع املسيح، أعطنا أيها السيد أنْ خندمك، وأنْ ننال ثبات شهيدك العظيم 
مارجرجس، وأنْ نشهد إلمسك املبارك العظيم كما شهد الغالب والظافر بنعمة روحك القدوس، شفيعنا 

  .امللك املُختار مع امللوك الظافرين يف ملكوتك السماوي
 السيد الرب يسوع املسيح الذي أنعم على عبده بإكليل الشهادة، كللنا حنن أيضاً معه أيها  

بشهادٍة حسنة، لكي نقف أمام منربك املُقدس املخوف، وجند جمداً وكرامةً، وغفراناً، وليس الدينونة 
  .وخزي الوجوه



  ١٢

تمام لكي نكون إمسعنا أيها الرب عندما ندنو ِمن مذبح شهيدك مارجرجس، وقدسنا إىل ال  
هياكل مقدسة لك بنعمة ومسرة إبنك الوحيد، وفعل روحك القدوس، بشفاعة القديس مارجرجس، 

  .إقبل صلواتنا، وصلوات شعبك، لننال معاً مرياثك السماوي، اد لك أيها الثالوث القدوس
  

  :عند مذبح املالك ميخائيل
ني، وشفيع اُألرثوذكسيني، يا من حترس أقداس ياسيدي رئيس املالئكة احملُامي عن جنس املسيحي  

تعال وإشترك معنا يف . ربنا يسوع املسيح، وتعطِّي حراسةً لكل الذين يسألونك باميان ربنا يسوع املسيح
التسبيح، لكي نرفع معك هذه الصعيدة للعلو، أي تسبحة اخلالص والغلبة اليت أعطاها لنا ربنا يسوع 

  .املسيح
يا ّمن تشتهي القوات السماوية أنْ ترى األسرار املُقدسة النارية اليت توضع عليك يامذبح يامذبح،   

حسب وصية وخدمة ربنا يسوع، أنت هو ينبوع احلياة، وشهادة على مرياثنا السماوي، ألننا نأكل ِمن 
ئكة اهللا يف هذه الذبيحة اإلهلية لكي ننال قيامة اد؛ حيث ال يزوجون وال يتزوجون، بل يكونون كمال

إقبل يارب خدمتنا، وصلواتنا، وتوسالتنا، لكي ننال جمد القيامة واحلياة املالئكية اليت . السماويات
  .وعدت ا الذين متُجدهم يف اليوم األخري

بشفاعة رئيس املالئكة ميخائيل إقبل يارب صلواتنا حنن عبيدك، وصلوات عبيدك عنا وإحرسنا   
  .اد والكرامة لك أيها الثالوث القدوس. طهاربقوة املالئكة األ

  

  عند لبس مالبس اخلدمة، وقبل صلوات
  املزامري اليت تقال حسب ترتيب الكنيسة

  :عند لبس التونية
يارب يارب، يا من كَسوت عبيدك الذين خيدمونك بثوب الرب، وأعطيتهم فرحاً وسالماً وجناةً   

طهرين أيها السيد بنعمتك . ان مسيحك لكي أتقدس، وال أقع يف دينونٍةإمأل قليب ِمن غفر. ِمن الدينونة
. وإلبسين ثوب برك هذا الذي إخترته خلُدامك طهارةً، ونقاوةً، وشفاًء، وبركةً، وجمداً إلمسك القدوس

  .مبارك اآلب واإلبن والروح القدس يف كل شيء
  



  ١٣

  :عند لبس الشملة
ت حلواء باخلالص ِمن الدينونة وتوجت طبعنا بتاج الرب، أعطين يامن سترت عري آدم، وأنعم  

ياسيد أنْ ألبس هذه املالبس لكي أستر حقارة طبيعيت، وأُغطِّي رأسي أمام جمدك بلون البهاء والنقاء 
الذي لنا ِمن ِقبل مسيحك على جبل طابور، وكللنا باكليل اخلالص لكي ننال جمد وشرف هذه اخلدمة 

سةاملُقد.  
  

  عند فك األواين املُقدسة، وبعد الرشومات
  :الكأس
يانبع الفرح وكأس اخلالص، يامن أنت مقدس، ألنَّ يد ربنا يسوع املسيح متسك بك، وختتمك   

بالرشم امللوكي، وتقبلك وتقدمك لكل اآلتني بإميان، إمسع يارب صلواتنا، وإمأل هذا الكأس املُقدس 
بتك، لكي نستيقظ ِمن سكر حمبة العامل، وتشتعل يف قلوبنا نار حمبتك اإلهلية، الذي لك ِمن مخر حم

  .ونشتاق إليك يف كل حني
  

  :الصينية
تقبل ِمنا يارب قربان شعبك حسب وعد مسيحك إبنك الوحيد ربنا يسوع املسيح الذي رتب   

ا أشبعت الكنيسة املُقدسة اجلامعة إعطنا أنْ نضع خبزك يف هذه الصينية املقدسة اليت . لنا هذه اخلدمة
الرسولية اُألرثوذكسية ِمن طعام احلياة، جسدك املُقدس اإلهلي، والسري الذي أخفيته عن احلكماء 

  .والفامهني، وأعلنته لنا حنن أطفال بيعتك
  

  :املستري
  .وترياق املوتيامن طهرت شفيت أشعياء، طهر شفاه الذين يأخذون دواء احلياة وطعام اخللود   

  

  :القُبة
أنت وحدك ياريب يسوع املسيح القدوس الكامل الذي مجع السمائيني واألرضيني، وجعل كل   

شيء حتت سلطانه اإلهلي، ِمن ِقبل جتسدك الطاهر وحدت ما يرى، وما ال يرى، وِمن ِقبل صليبك 
شر، إعطنا يا سيدنا الصاحل غافر كل اخلطايا أنْ صاحلت الفرقاء، وِمن ِقبل قيامتك فاضت حياةً لكل الب



  ١٤

  .ننال جمد السماويات الذي أخفيته عنا حتت هذه القُبة حىت موعد إستعالن أسرارك اإلهلية
  

  :الكرسي
أيها اجلالس على الشاروبيم والسريافيم، يا من أقمت لنا هذه اخلدمة، وطقس احلياة حسب   

 لضمائرنا على أنك امللك القدوس الدّيان العادل الذي مسرتك، إجعل يارب هذا الكرسي شهادةً
تعال ياملكنا املسيح وكن يف وسطنا ووزع علينا بيديك . سوف جيازي كل واحٍد حسب أعماله

  .الطاهرتني احملييتني الطوباويتني مرياث احلياة، دمك املقدس اإلهلي الذي فيه نلنا احلياة والغفران والشفاء
  

  د تالوة املزمور حسب ترتيب الكنيسةعند غسل اليدين، وبع
  بعد اإلعتراف باإلميان

  
يارب يسوع املسيح، يامن بررتنا حنن اخلطاة ِمن كل األثام واخلطايا مبوتك احمليي عنا، وأنقذتنا   

ِمن عبودية العدو، إغسلنا أيها السيد ِمن كل خطايانا اخلفية والظاهرة، وأِفض علينا نعمتك لكي 
أُحرس شعبك ِمن التعاليم الضارة . ميان اُألرثوذكسي، حنُسب مع كل الذين آمنوا بكباإلعتراف باإل

  .املؤدية إىل املوت، وإجعل إمياننا ميناَء خالٍص، وهادياً مللكوتك السماوي
 ١٩٥٨مارمينا مصر القدمية 




