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الـــقـــــرار:إلهنا الرب الحّنان

الحاضر فى كل مكان

يشفى المرضى لآلن ألنه إله كل زمان

 -1أبــدى بـاســـــم الـقـــــــدوس

الــرب شـمــس الـفــــــردوس

مـخــلـصـــنـا الــرب إيـســــوس

شـــــــافـــى كــل الــنـفـــــــــوس

 –2كنيـســـــــتـنا الـمــجـــــــيـدة

بـارثوذكـســيـتـهـا األصـــيـلـة

وأســــــــــرارهــا الـقـــديــــمــة

و طــقـــــوســـــــهـاالـجـمــــيـلـة

 – 3كنيـســـتنا دائـمـا ً انـجـيـلـية

بـتـعــالـيـمـــهـا الـرســــولـيـة

وأســــــــــرارهــا الـ ُمـحــــــيـيـة

و أيـقــــــــونـــاتــهـا اآلثــــــريـة

 -4بين الكـنائــس دُرة ومـــثـال

شـامـخـة وصاعـدة كالجــبال

نـعـطـــيـهـا كـــرامــة و اجـــالل

عـلـى مــــدى كـــل األجــــــــيـال

 -5على اســـاس كـــل اآلبــــــاء

ُرســــــل الـــرب و األنـبـيـــاء

مـؤســســــة بـحـجــر الـبــنـــاء

يسـوع المـســـيح ربـنا والـفــداء

 – 6فى كنـيـســـة الــرب اإللـــه

ســـر ضـــرورى مـا أبـهــــاه

بـه نـنـال بـركــــة الـشــــــــفـاء

كـعـطـــية وهــدية مـن الـعــــالء

 – 7ســـرمن الســبعــة أســـرار

يـنـالـه كــثـرة مــن األبـــــرار

يـمـارســـه كـاهــن بكـل وقــــار

حـوله شــعـبـه صــائـم بـمـقــدار

 – 8ســـر مـســحـة المـرضــــى

بزيـت الـزيـتــون الـ ُمـصــــلى

صـلــوات تـقـام عـليه ســــبـعــة

صـــغـرى
أواشـــى ُكـــبـرى مـع ُ

 – 9كـمـا قــيـل بوحـى اإلنجــيل

لمـرقــس الـبـشــيرو الجـلـيـل

اإلصـحــاح الـســادس بـه دلـيـل

لمـمـارســة ُرســـل عـمـانـوئـيـل

 –11الـ ُرسـل جـالـوا مـبشــريـن

بالـرب يـســــــوع ُمـخــبـريـن

بالـزيـت دهــــنـوا الـمـــؤمـنـيـن

كـأمــــــــر الــفـــادى األمــــــيـن

 – 11اثـبتاتـا ً لعـملهـم واألقـوال

بالـســــر الـخــفـى الـ ُمـتـعــال

و فــعـــــل الـــــروح الـــحـــــال

بـمـســـحة المــرضــى لألجـــيـال

 – 12الكــاهـــن بقــلب حـــنـون

يُــحـضــر أمــــام الـعــــيـــون

طـــــبـق كــــبـيـر مـــصــــــــون

بـه زيــــــــــت الـــــزيـــــــتـــون

 –13به فـتائـل عـددهــا ســبعـة

مغموســة بالـزيــت وظـاهـرة

ت ُـضــــاء بتـرتـيــــب الصــلـــوة

أى األواشــــــى الـمــتـعــاقـــــبـة

ون مـاس
 -14و يـبـدأ بـإلـيـســـ ِ

ونصــلى صـــالة مـاســـيـاس

وصـــالة الـشــــكـر كـالـقـــداس

و يــرد عــــــلـيه الــشـــــــمـاس

 –15بـعــد الـشـــكـر كـل حـــيـن

نـطــلُـب الـتـوبة مـن ال ُمـعـين

فـيُصــــلـى جــمـيـع الـواقـفـيـن

الـمـزمـــور برقـمـه الخـمـســـين

 –16يـرفــع الشـعـب كـل قــلـبه

بـتـوبـة صـــادقـة لـخـالــقــه

يـطــلُـب غـــفــــران كـل زلـلـــه

وكــل الـشـــــــفـاء مـن لــــــدنـه

 -17فـالـتـوبـة تـسـبق األسـرار

واإلعــــتـراف بكـــــل األوزار

و أخـــذ الـحــــــل كـاألطــــــهار

مـن كـاهــــن مــشـــرطــــن بــار

 – 18نـطـلُب من الرب المعـونة

فـنـمـارس الـســر بالضـرورة

قــبـل أطـــــبـاء الـمـعـــــمـــورة

و أخــذ األدويـة والـمـشـــــــورة

 – 19يعـقوب الرسـول قد أشـار

برســالـته التى هـى كـمــنـار

لمـمـارســة الـســر مع الـتـذكـار

بالكنـيـسـة األولـى مع االنـتـشـار

 –21قـال رســول عـمـــانـوئـيـل

لـلـمــريــض ولـكــل عــــلـيـل

يـدعــو و يـطـلــب بـال تـأجـــيـل

كـاهــــن ُمــشـــر ّطــــن وجــلـيـل

 – 21يـعـتـرف لـه بـكـل خـطـئه

و يـدهــنه بـزيـت كـله نـعـمـة

يـشــفــيه مـن ســائـرمــرضــــه

بـإيـمـــان صـــدق قــلـبـه بـربـه

 -22لـلكـهــنة غـفـــران الــزالت

و مـحـــو كــل الـســـــيــئــات

بـإنـجـــيـل يـوحــــنـا كــ ِهـــبـات

بـإصــحـاح عـشــــريـن بـالــذات

 – 23اذ قــال اإلبــن الــوحــــيـد

لـلـرســـل الـ ِكـرام بـالـتـحـديـد

اقــبـلـــوا الــــروح الــــرشــــيـد

الـ ُمــــعــزى بـالـعـــهــد الـجـديــد

 – 24و نـفـخ فـى وجـوه اآلبـاء

الـرســل وتـالمــيـذه األعــزاء

لـيـغـــفـــروا لـكــــل األبــنــــــاء

عـلـى األرض وحـتـى اإلنـتـهــاء

 – 25أخــذ الـرســل الســلـطـان

لـمـغـفـــرة خـطــايـا اإلنـسـان

بـشـــــرط ِصــــحـة اإليــــــمــان

و الـــتـــوبـــة فـــى كــــــل أوان

 – 26وصـــالة إيـمــــان الــبــار

تـقـــــتــدر بـكــــل اقــــــتــدار

بـأعــمــــال لـهــا انـــبــهـــــــار

وعــجــــائـــب ألنـه ُمــــخـــــتـار

 – 27نـازفـة الــدم الـمــريـضــة

أخــــذت أدويــة كـــــــــثــيـرة

جــــاءت لـلـــــــرب بـحـــــــيـرة

لـمــســـــــت ثــوبــه كـحــقــيـرة

 – 28كـان إيـمــانـهــا عــظـــيـم

بـشــــفـاء الــرب الــرحـــــيـم

ألنـه بـمــرضـــــهــا عــــــــلـيـم

شــفــيـت بـلــمـســـة الـكـــريـم
فـ ُ

 – 29يُصـلى الكـاهـن الصـلوات

السـبعـة كـامـلة لـرب القـوات

أواشــــى شـتـى لـكـل األوقـــات

كـمـا يـصــلـيـهـا فـى الـقـــــداس

 –31عن المرضـى وال ُمسـافرين

و رئيـس الـبــالد والـقـرابـيـن

و الـطـبـيـعـة والـ ُمـوعـوظــــيـن

وعـن كــل نـفـــوس الـراقـــديـن

 –31الزروع واألهوية والثمرات

وسـالم الكنيسـة واإلجتماعات

والـبـطــريـرك وكـل الــدرجـــات

بـاخــتـصـــار كـل الـمـســتـويـات

 –32الــروح الـقــدس بالحـلـول

فـى الـزيـت كـقـول الـرســـول

يـشـفى بنعمته المـرض المهـول

بـاعـجـوبـة تـفــوق كـل العـقــول

 –33بعد انتهـاء صـالة القـنـديل

يـرشـم بـيـده الكـاهـن الجـلـيل

ال ُحـضــــار و كل جـســد عـلـيـل

بـزيـت الـبـركــــة لـعـمـــانـوئـيـل

 – 34يـارب نـطـلب اليك بدعـاء

ألمـراض جســدنا كـل شــفـاء

ولـنفـوسـنا السـقـيمة كل عــزاء

وألروحــــنـا نـطـــلب كـل نـقـــاء

 –35لـنـحــيا دائـما على الـدوام

باحـتـمـال وشـكـر عـلى اآلالم

ونُعـطــيك الـمـجــد مـع اإلكــرام

يا خـالـقـــنـا مـع كــل اآلنــــــــام

 – 36احـفـــظ يـارب بـطــركـــنا

وشـــريـكه ال ُمـكـرم اســقـفـنـا

وجـمـــيـع ُرتــــب بـيـعـــــتـــنـا

و كـل فـــــرد فـى كــنـيـســـــتـنـا

† و لربنا المجد دائماً أبدياً آمين †
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