
سّر مسحة المرضى



شفاء النفس والجسد والروح

َد ابْ هذَا اْلَمَرُض لَْيَس ِلْلَمْوِت، بَْل ألَْجلِ » .«ُن هللاِ بِهِ َمْجِد هللاِ، ِليَتََمجَّ

(4: 11يو)



الخطية والمرض

ييية قبييل الخطفييا الفييرحون كييين نييا  ايشسييا  ياييي، فييا  ك ييا  هللا، •

.والسقوط لم يكن هناك مرض وال آالم وال  وجاع

ب ليه وجليكين سقط ايشسا  واشفصل عن هللا، حخيل الميرض ىليى كيا يِه •

اآلالم واألوجيياع الكريييرظ نممنيير ميين مميياهر ضيياب الطبيايية الب ييرية 

.الساقطة بالخطيئة

نا ويرفي  جاء ربنا وىلننا يسوع المسيي  وا حيد بطبياتنيا، جياء ليفيديلما •

نرييرظ ، فصين  ماجيتاتعنيا ُسيلطا  الخطيئية وشتااجنيا الُميدمرظ لحيا نيا

ل ييفاء األميييراض لييييالن لنيييا اشتنيياء سيييياحظ الخطيييية، ومانيييا األميييراض 

وشييتع واآلالم عليى طبياتنييا الب ييرية، فنييو بيييدف سييلطا  يفييرا  الخطايييا

.آثارها من كيا نا



كناطبيب شفوسنا و جساحشا و روا

تََسيلِِّط ْ ِفا َجِمييَ  اْلمُ َجاَل يَْصنَُ  َخْيًرا َويَ •

(38: 10 ع)َعلَْيِنْم ىِْبِليُس 

َطاشًا ِن اِيْشَسيياِ  ُسييلْ ِلَكييْا  َْالَُمييوا  َ َّ الْبيي.. •

قَيييياَل . «اْلَخَطايَيييياَعلَييييى األَْرِض  َْ  يَْرِفييييرَ 

يَرَك قُْم َواْكِميْل َسيرِ : لََك  َقُولُ »: ِلْلَمْفلُوجِ 

َوَكَميَل قَياَم ِلْلَوْقي ِ فَ . «!َواْذَهْب ىِلَيى بَْيتِيكَ 

، َكتَّييى بُ السَّييِريَر َوَخييَرَج قُييدَّامَ  ِنييَ  اْلُكييّلِ

(12–9: 2مر. )«..اْلَجِميُ  



ار باط ماجتات ال فاء

برفرا  الخطايا

الندف من ماجتات الرب يسوع 

ة، ليس فقط ىعال  القيدرظ ايلنيي

سيد ه ولكننا  ي اً  صحي  ميا  ف

الخطييية، و طنييير نييل مييا يرمييت 

ىلييييى شجاسييييتنا، وىعيييياحظ القييييوظ 

.  اوالحياظ التا شفقدها بسببن



سر مسحة المرضى

لب باييدما   ييم ربنييا يسييوع المسييي  خال يينا، وُ يي

:على الصليب

هيا مين كيا نيا ورفي  آثارشتع سيلطا  الخطيئية•

..الُمدمرظ عنا

..كّول ضافنا ىلى قوظ•

كيييّول األميييراض واآلالم ىليييى طريييي  للتقيييديس •

ً وخالص شفوسنا عليى ، فلم  اد األمراض عقابيا

بية، الخطية وىشما  جربة لإلشسا ، وطريي  للتو

. وكمل الصليب م  المسي 

" بَّ َعيييِن اْلَخِطيَّيييةِ َميييْن  َييي َلََّم فِيييا اْلَجَسيييِد، ُنييي"•

ىذا قبل ايشسا  الميرض هكذا ( 2–1: 4بط1)

ىليى فا كيا يه، بالخ يوع وال يكر ي، يتحيول

لنفس والتوبة و قديس افر ة ذهبية للخالص

. والجسد والروح



:اآلية نمل 

ََ َمْن تَأَلََّم ف   ََ ، ي لْل ....................د  يَّ ُكفَّ َعن  للْ  ة  َخط 

(2-1: 4بط 1)....................ال اهد

:الندف من ماجتات الرب يسوع:  نمل

ىعال  محبة هللا وكناشه•...........................................

...........................................
ىعال  مجد هللا وقدرا ه•

ىزالة آثار وفساح الخطية•...........................................

 جديد طبياتنا الداخلية•...........................................



سّر مسحة المرضى

  سيس السرّ  اريب السرّ 
ممارسة الكنيسة 

األولى

رّ  ر يب  لوات السشتااج السرّ  رنا  السرّ 

قنديل جماة ختام 
الصوم

دظ  فنيد اآلراء الفاس
عن هذا السرّ 

س ا فاق جمي  الكناا
وشناحظ التاريخ 
وشناحظ شانري 

األسرار



 اريب السرّ 



 اريب سّر مسحة المرضى

دن سّر ُمقسّر مسحة المرضى هو •
بيييه ينيييال الميييريش المييي من شيييفاء 
 مراضيييه الروكيييية والجسيييدية، ىذ 
يمسيييييحه الكييييياهن بتيييييي  ُمقيييييدن 

. ويستمد له النامة ايلنية

:للسّر  سماء عديدظ مننا•

التي  الُمقدن❖

القنديل❖

مسحة المرضى❖

.التي  الُمقدن: ماحظ السر•



مييا هييو الرييرض الحقيقييا لصييالظ سيير مسييحة 
وميا هيو ييرض الصيالظ مين  جيل المرضيى 

المرضى فا الكنيسة  

بريييرض ال يييفاء مييين هيييا - ي  يييالظ -الصيييالظ•

ا الفسييياح اليييداخلا والتمتييي  بلشسييياشنا الجدييييد فييي

.المسي  يسوع

ةالخطي: المرض الحقيقا نتاريب   يل هو•

فتييدخل فييا" الجسييدية" مييا المييرض  و الاافييية•

ل  مور التا  تال  بنا ن" لتكن م يئتك"عبارظ 

.كيا نا

التييا الماجييتظ الحقيقييية لل ييفاء فييا الكنيسيية و•

".  التوبة والتريير"ها  حدث نل يوم

هييو عييوحظ ايشسييا  ألك ييا  ال ييفاء الحقيقييا•

.اآلب السماوي فا المسي  يسوع



:   نمل

:مسحة المرضى سماء ِسّر من 

التي  الُمقدن•....................................

.....................................
القنديل •

المسحة•.....................................



: نمل

للخطية...........للمرض للحقيق ي هو•

مرض للََد يدخل ف ي عبارة•
لتكن مشيئتك..................

للتوبة وللتغيير.....................للشفاء للحقيق ي لليوم ي هو•

للشفاء للدلخل ي.....................للصالة للمريض ه ي بغرض•



، الكنيسيية ناييرونا   ييارك المييريش آالمييه•

يش فيصلّا الكننة مي  ال ياب وعاالية المير

.امن  جله، لينال شفاء شفسه وجسدف  ي ً 

 طليييب الكنيسييية بيييروح عريسييينا    ي يييفا•

ا  والحهييييا، لكننييييا  قييييدم م يييييئته ال م يييييئتن

ش، ، فقيد يكيو  لخيير الميريالب رية الذا يية

بيييالريم مييين مرفيييرظ خطايييياف،    يبقيييى فيييا 

المييرض ألجييل  تنيتييه  و   حيبييه  و بحكميية

ىلنيّيية  خييرا نمييا كييدث ميي  بييولس الرسييول 

 َّ يَك شِْاَمتِيا، ألَ  َْكفِ »: فَقَاَل ِلا" "فا مرضه

ْاِب  ُْكمَ  (. 9: 12نو2." )«لُ قُوَّ ِا فِا ال َّ

ما هو حور الكنيسة فا سّر مسحة المرضى 



الفرق بين سر مسحة المرضى وسر التوبة

سييييّر التوبيييية ُميييين  ميييين هللا ليكييييو •

واسيييييطة ل يييييفاانا مييييين األميييييراض 

. الروكية فقط وهو سّر عام للجمي

سييير مسيييحة المرضيييى ُمييين  ليكيييو  •

عالجييييياً خا ييييياً ل يييييفاء األميييييراض 

. الجسدية والروكية



  سيس السرّ 



  سيس السر

 سييس السيييد المسييي  هييذا السيير•

عنيييدما  رسيييل  المييييذف للخدمييية 

. ىاِْشييييفُوا َمْرَضيييي: "وقييييال لنييييم

يييُروا بُْرً يييا . ُميييوا َميييْو َى َقِي. َطّنِ

(8: 10م )." َْخِرُجوا َشيَاِطينَ 

: وشفييييذ الرسييييل  واميييير ُمالّمنييييم•

ْ  ْكييِرُزوَ   َ فََخَرُجييوا َوَ يياُروا يَ "

يَاِطيَن َو َْخَرُجييييييوا َشيييييي. يَتُوبُييييييوا

ى َتْيييي ا َمْرَضيييَنرِييييَرظً، َوَحَهنُيييوا بِ 

–12: 6مير" )مْ فََ يفَْوهُ َنرِيِريَن 

13)



:  و ل

مو ىoىشفوا•

oفا ال اب  ُكَمل  خرجوا•

مرضىoطنروا•

o وهمف فمرضى نريرين

oبُّرص قو ا•
oشياطين حهنوا بتي •

 قيموا•



ممارسة الكنيسة األولى



ممارسة الكنيسة األولى 

.مارس  الكنيسة األولى هذا السر•

ليييك ياقيييوب الرسيييول يُ يييير  يييريحاً  ىليييى ذ•
(15–14: 5ي ... " ) مريش: "بقوله

من هذا القول يت ي     هيذا السير م سيس •
.من هللا و   فاله سري

ياقييوب الرسييول يكتييب ىلييى ميي منا عصييرف•
ااية ُم يراً ىلى شاء مايروف وواسيطة شيف
نيد مالومة لدينم، ويحرنم على استامالنا ع

ومن المالوم    الرسل األطنار لم . المرض
نييل مييا يالّمييوا شيييئاً ميين  لقيياء  شفسيينم، بييل

د علّمييوف وشيياحوا بييه ىشمييا  الّمييوف ميين السييي
المسييي  واسييتلموف مييه وشيياحوا بييه ُملنمييين
من اليروح القيدن، ألشنيم ونيالء  سيرار هللا 

.  ال م سسينا



 رنا  السرّ 



 رنا  السر

و ال ييخا القابييل للسييّر هيي•

المريش

خيييياحم السيييير هييييو الكيييياهن •

(القس)

 ورظ السر ها الصالظ•

ماحظ السر ها التي •

فاعلية السر ها ال فاء•



و  ال يسيتطيا( الوالدو ) ولئك 

   ينقذوشا من الميوت الجسيدي

ط وال    يُتيلييييوا مرضييييا يتسييييل

علينا،

ا فكرييراً مي( الكننية)و ما ه الء 

ريبية خلّصوا شفوسياً مري ية وق

مييييين النيييييالك وجاليييييوا عيييييذاب 

: يقولألشه.. الباش خفيفاً جداً 

 مييييريش  كييييد بييييينكم فليييييدعُ "

".  قسون الكنيسة

(القديس يوكنا الذهبا الفم)

ح فلتسييكن فيييك قييوظ المسييي  ايلييه والييرو

القييييدن لكييييا  ُ ييييفى بتتميييييم هييييذا السيييير

قيوظ وبمسحة التيي  المقدسية وبصيلوا نا ب

.امةالرالوث القدون و اوح ىلى الصحة الت

(القديس يريروريون الكبير)



للَر  نتائج



شتااج السرّ 

وى  نيييا  قيييد فايييل )شيييفاء األميييراض الروكيييية •
   ، أل  الُمتقيييدم للسييير يجيييب(خطيييية  ُرفييير ليييه

. ياترف  والً بخطاياف ويتوب عننا

شيييفاء األميييراض الجسيييدية كسيييب م ييييئة هللا •
و يييييالظ اييمييييا    يييييفا )وىيمييييا  المييييريش 

اء ،  ميا اليذين ال يحصيلو  عليى ال يف(المريش
فنييذا قييد يرجيي  ىلييى عييدم ىيميياشنم،  و     كييو  
هيييذف هيييا ىراحظ اليييرب    يسيييتمر ايشسيييا  فيييا 
مرضِه لفااد ه الروكية،  و يكيو  هيذا الميرض

.هو الطري  للموت الجسدي

اتيرف لكا يستفيد المريش من السّر يجيب    ي•
ا ليه على الكاهن  والً قبل ممارسة السر، وينبر
 ي ..    يتناول من ايفخارستيا باد ى ميام السير

نيا    المريش يميارن ثالثية  سيرار ُمقدسية نل
.  ساعد على ال فاء الروكا والجسدي



    م خط   

اء من شتااج سيّر مسيحة المرضيى ضيرورظ ال يف•

) ..... (الجسدي

 سيييرار مجتماييية فيييا سيييّر 3يُميييارن الميييريش •

✓) ..... (مسحة المرضى

شيييفاء الميييريش  يييدخل فييييه م ييييئة هللا وىيميييا •

✓) ..... (المريش



للَر  صلولتترتيب



 ر يب  لوات السر

ح  شسب وق  لاميل السير هيو فيا الصيبا•

الكييييياهن )كيييييين يكيييييو  الكيييييل  يييييااماً 

ويجيييييب    ( والميييييريش والحاضيييييرو 

ا يكيو  الكيياهن  ييااماً  سي  سيياعات،  ميي

الميييييريش فيمكنيييييه    يصيييييوم كسيييييب 

.استطاعتهِ 

 ر ييييب  يييلوات مسيييحة المرضيييى قيييديم•

ديس جداً، ويذنر التاريخ الكنسيا    القي

–315) سييييييقب قبييييييرص  بيفيييييياشيون

هيييو اليييذي ر يييب هيييذف الصيييلوات ( م403

(.  ينابمانى  شه نتبنا وثبتنا و ضاف ىل)



يبد  الكاهن فا ممارسية السير وهيو•

متجيييييه لل يييييرق و ماميييييه من يييييدظ 

:  موضوعاً علينا

يي  يُف يل ز)طب  به زي  شقيا ❖

، وبالتييييييي  سييييييباة (التيتييييييو 

( قيافتاال من القطين الن)قناحيل 

الظ، ُوقد واكدظ فا بداية نل  

ُك  البخور❖

  يييتمل  يييلوات السييير عليييى سيييب  •

 يييلوات، نيييل  يييالظ لنيييا القيييراءات 

خا يية بنييا، و وشيييةالخا يية بنييا، 

.  رعيةو ُختم فا شنايتنا بطلبة   



الصالظ األولى

يسيو ىيل: "يُوقد الكاهن  ول فتيلة من القنيديل وهيو يقيول•
ثيم ، ثم  باشا الذي فا السموات، ثم  يالظ ال يكر،"ىيمان

.يرف  الكاهن البخور

"اركمنا يا هللا ناميم ركمتك: "يُصلا الجمي •

المرضى وشيةيُصلا الكاهن •

ا  عطييي  شامتييك  ينيي: "ثييم يُصييلا  ييالظ عميقيية مطلانييا•
..."المت شا على  يدي رسلك

مين : "ثم يُصلا الطلبية وهيو يرشيم بالصيليب عليى التيي •
ذا من  جل  قديس ه..  جل السالم السمااا من الرب شطلب

:وفيا نيل ربي  ييرح الحاضيرو .." التي  من الرب شطليب
".اركميارب"

 ينيا : "ثم يُصلا  الظ سيرية عميقية عليى التيي  مطلانيا•
  الرب الرؤوف ال يافا  شفسينا و جسياحشا قيدن هيذا التيي

..."ليكو  لكل الذين يُمسحو  به شفاء لنم



 ََميِريش  (: "... 20–10: 5يي )ثم يقر   كيد الحاضيرين الكياثوليكو  •

...."  ةِ  ََكد  بَْينَُكْم  فَْليَْدُع قُسون اْلَكنِيسَ 

 وشييييةويصيييلا الكييياهن ..."  وثيئيييون جييييون "ير يييل الحاضيييرو  •

.ايشجيل

:يقر   كد الحاضرين المتمور وايشجيل•

، الَ  ُييَوبِّْخنِا بِرَ (: "2–1: 6)المتمييور ❖ ا اْشييِفنِا يَيي... َ ييبَِك يَييا َرب 

"َرب  ف َ َّ ِعَماِما قَْد قَلق 

سينة مري ياً 38ايشجيل وموضوعه مفلوج بيي  كسيدا اليذي  يل ❖

(.17–1: 5يو)

سييييالم الكنيسيييية، اآلبيييياء، : يُصييييلا الكيييياهن الييييرالث  واشييييا الصييييرار•

.االجتماعات

..يتلو  قاشو  اييما •

..." ينا السيد الرب يسوع : "يختم الكاهن بالطلبة•



: نمل اآلية

يٌض أََحٌد بَ  ............ْليَْدعُ ْينَُكْم؟ فَ أََمر 
ََة  فَيُ قَوس ِ  وَ َصلوول َعلَ لْلَكن ي ْي

................ ََ يَْدَهنُوهُ  ْيت   ب 

(15–14: 5ياقوب )...........................ال اهد

م   َْ ب   ب ا ةُ َوَصالَ ، للرَّ
...........
يمَ  ........... يف  تَشْ ان  لإل  ي ضَ لْلَمر 

..........بو َوللرَّ 
يَّة  َخط  َعََل َوإ ْن َكاَن قَْد فَ ُمُِ يُق ي

............
.ِْ تُْغفَُر لَ 



 وشيييةهن  ُوقيد الفتيليية الراشييية، ويُصيلا الكييا•الصالظ الراشية
المسافرين

فَيَِجييبُ ( "7–1: 15رو)ميين البييولسيُقيير  •
ْ  شَْحتَِمييييَل  َْضيييياَافَ َعلَْينَييييا شَْحييييُن األَْقِويَيييياَء  َ 

يييياَفَاءِ   هييييل )وفيييييه حعييييوظ ل قوييييياء..." ال  
.باكتمال المريش فا مرضهِ ( المريش

وشيية ، ويُصيلا الكياهن  قديسياتثم الرالثية •
.ايشجيل

،(: "2–1: 102)ثييم يُقيير  المتمييور • يَييا َرب 
"ك ُ َراِخااْسِمْ  َ الَ ِا، َوْليَصاد  مام

ثييييم ايشجيييييل وموضييييوعه قصيييية  وبيييية زنييييا •
اْليَييييييْوَم (: "... 10–1: 19لييييييو)وشنايتنييييييا 

".  َكَصَل َخالَص  ِلنذَا اْلبَْي ِ 

 ينييييا الييييرب : "ثييييم يُصييييلا الكيييياهن الطلبيييية•
...".  الرؤوف محب الب ر



    م خط   

) ..... (فا شناية نل طلبة( قنديل) ُوقد فتيلة •

✓) ..... (ماحظ السّر ها زي  التيتو  النقا•

✓) ..... (الطلبة األولى  ُرنت على طلب ال فاء•

) ..... (الطلبة الراشية  ُرنت على المحبة•



الصالظ الرالرة 

وشيييية  ُوقيييد الفتيلييية الرالرييية، ويُصيييلا الكييياهن •
.التروع  و المياف  و األهوية كسب الوق 

وموضوعه مواهب اليروح القيدنالبولسيُقر  •
(8: 13–28: 12نو1)

ايشجيلو وشية، التقديسات ُقال •

، الَ  (: "2–1: 38)يُقر  المتمور • بكتا يَا َرب 
ْبنِا  ..".بر بك، َوالَ برجتك  َُ ّحِ

ع ييراالثنييىثييم ايشجيييل وموضييوعه ىرسييالية •
–1: 10ميي )و  سيييس سيير مسييحة المرضييى 

يييُروا بُ . اِْشيييفُوا َمْرَضيييى(: "8  َقِيُميييوا . ْرً ييياَطّنِ
" َْخِرُجوا َشيَاِطينَ . َمْو َى

رب  بارنيي   ينييا اليي: "ثييم يُصييلا الكيياهن الطلبيية•
...".  ىلننا الصال  طبيب  شفسنا



الصالظ الراباة 

.الرايسة وشي ُوقد الفتيلة الراباة، ويُصلا الكاهن •

وموضييوعه اكتمييال اآلالم بييدو   ييذمرالبييولسيُقيير  •

َمييا ِ فَييِلشِّا  َْكِسييُب  َ َّ (: "... 21–14: 8رو)  آالََم التَّ

...." فِينَاتِيِد  َْ  يُْستَْالَنَ اْلَحاِضِر الَ  ُقَاُن بِاْلَمْجِد اْلاَ 

.ايشجيلو وشية قديسات ُقال الرالثة •

يُ اِْرَكْمنِيييا يَيييا اَ (: "2–1: 51ميييت)يُقييير  المتميييور •

..."ناميم َرْكَمتِكَ 

ثييييم ايشجيييييل وموضييييوعه ىرسييييالية السييييباين  لميييييذاً •

1: 10ول)و كليب السيد المسي  لنم ب فاء المرضى 

..."اْشفُوا اْلَمْرَضى(: ".. 9–

افا  ينا الرب المي حب ال ي: "ثم يُصلا الكاهن الطلبة•

...".  الذي يُقيم المسكين



الصالظ الخامسة

لا  ُوقييييد الفتيليييية الخامسيييية، ويُصيييي•
.الراقدين وشيةالكاهن 

وموضييوعه ضييرورظالبييولسيُقيير  •
16: 2ييل)اييما  القوي بالمسي  

–20)

يةو وشيييي،  قديسييييات ُقييييال الرالثيييية •
.ايشجيل

 َْخييِرجْ (: "7: 142)يُقيير  المتمييور •
ِلكيييا  عتيييرُف ِميييَن اْلَحيييْبِس شَْفِسيييا،

.."لكَ 

الَ (: "19–1: 14يييو)ثييم ايشجيييل •
..." َْ َطِرْب قُلُوبُُكمْ 

اشيييِب : "... يقيييول الكييياهن الطلبييية•
و شقيذف مين نيل شير، ... عبيدكيارب

 ً ..." قمه  حيحا



.القرابين وشية ُوقد الفتيلة الساحسة، ويُصلا الكاهن •

(.17–12: 3نو)وفيه يحرنا الرسول على التحلا بالف اال البولسيُقر  •

.ايشجيلو وشية قديسات ُقال الرالثة •

ي(: "7، 1: 4)يُقر  المتمور • ...".ىذا  رخ  سماتنا يَا ىِلهَ بِّرِ

: 7ولي)ايشجيل ويروي قصة المر ظ الخاطئية التيا  ابي  وبلي  قيدما يسيوع •

36–50)

 ل شسي... ييا ىليه األرواح واألجسياح ورب القيوات : "ثم يُصلا الكاهن الطلبية•

.".  ..بركمتك الكريرظ  اندف بخال ك... وشت رع ىليك لكا  ذنر عبدك

الصالظ الساحسة



الصالظ الساباة

شيييية و ُوقيييد الفتيلييية السييياباة، ويُصيييلا الكييياهن •
.الموعو ين

َو ِا ِخيًرا يَيا ىِْخي(: "18–10: 6 ف)البولسيُقر  •
ّبِ َوفِا ِشدَّ  ْوا فِا الرَّ ...".ِظ قُوَّ ِهِ  َقَو 

.ايشجيلو وشية،  قديسات ُقال الرالثة •

اْشُميييْر ىِلَيييى(: "... 18–17: 25)يُقييير  المتميييور •
".ايَايَ  واضاا َو َاَبِا، َواْيِفْر لَا َخطَ 

تسامحاً ثم ايشجيل وفيه ينص  المريش    يكو  مُ •
ويرفيييير للنييييان ىسيييياءا نم أل  باييييش األمييييراض 

(.18–14: 6م )الا وية  كو   سبابنا شفسية 

... لكيا  طلي  عليى عبيدك: "ثم يقول الكاهن الطلبة•
...".و ُقيمه من سرير مرضه



: ابر  شاجيل الصلوات السباة عن ال فاء الحقيقا ومفاول السرّ 
للمَعنى للموضوع وللشاهد للصالة

لتريد أن تبرأ؟-عالقة شخصية مع للمَيح ولنحياَ لالرلدة إليِ  –1: 5يففففو)شفففففاء للمفلففففو  
17)

لألولــى

.ة لإلنَانللشفاء هو للتوبة وللتغيير بدخول للرب يَوع للحياة للدلخلي دخفففففول للمَفففففيح بيفففففت َكفففففا 
(10–1: 19لو)للَعشار 

ـةللثانيــ

أن ( ارُممثلففة ففف ي للتالميفف  لألط فف)للشفففاء هففو َففلطان للمَففيح للكنيَففة 
.  يشفول كل مرض ويخرَول لألرولح للشريرة

عشففففففففر لإلثنففففففففىإرَففففففففالية 
(8–1: 10مت)

ةللثالثـــ

.للَعالم بولَطة للرَل لألط ارللكارَةللشفاء هو قوة للكنيَة  إرَففففففالية للَففففففبَعين تلميفففففف ل  

وتكلففففيف م بشفففففاء للمرضففففى
(9–1: 10لو)

للرلبَعــة

رلعففف ي للشففففاء للفففدلخل ي للحقيقففف ي يتحقفففل باإليمفففان بالمَفففيح َفففابلن ي و

وففففادم ومفففدبر خالصففف ي، للففف م يُفففدخلن ي إلدرلك أَفففرلر عمفففل للثفففالو  
.للقدوس ف ي حيات ي كل ا

1: 14يو)ال تضطرب قلوبكم 

–19)

للخامَة

. َففانللشففاء للحقيقفف ي هففو للتوبففة وللتغييففر، وهفف ل هففو عمففل   ففف ي لإلن

وتتلقفف يبدأ بإرلدة لإلنَان أن يرتم ي ف ي حضن للمَيح، ليبدأ للمَفيح

لكفة للفى يدله للحانيتان هف ه للفنفس لينقي فا ويشفكل ا ويَمل فا لتصفبح م
.  لألبد كَعروس للَعريس للملك للَماوم

: 7لففو)قصففة للمففرأة للخاطئففة 
36–50)

للَادَة

رلن يبقفى للغفرلن لآلخرين يُحقل شففاء لإلنَفان بالحقيقفة، وبفدون للغفف
.للمرض كامنا  ال تَتطيع قوة ف ي للوَود أن تشفيِ

14: 6مفت)للغفرلن لآلخرين 

–18)

ة للَابَعـ



فاء ىذاً  تحقيي  مفاعيييل ال يي
:من خالل

ىراحظ ايشسيييييييييا  وعالقتيييييييييه •

.ال خصية م  المسي 

.حخول المسي  كياظ ايشسا •

ويتحقييييي  ال يييييفاء بسيييييلطا •

وقيييوظ الكنيسييية فيييا محبتنيييا

.وخدمتنا

ما  ويلتم ال فاء التوبة واالي•

.والرفرا  لآلخرين



:ىمفاعيل ال فاء فا سّر مسحة المرض:  نمل

إرلدة لإلنَان وللَعالقة للشخصية مع  ....................................................للصالة لألولى•

دخول للمَيح حياة لإلنَان....................................................ةللصالة للثاني•

َلطان للمَيح للكنيَة....................................................للثالثةللصالة•

قوة للشفاء ف ي للكرلَة وللخدمة....................................................للصالة للرلبَعة•

لإليمان....................................................للصالة للخامَة•

للتوبة وللتغيير....................................................ةللَادَللصالة •

للغفرلن لآلخرين....................................................ةللصالة للَابَع•



 لوات وطلبات ختامية

يُصيييلا الكييياهن  يييالظ وضييي  ييييد وهيييو واضييي  ييييدف •
 ينيييا اليييرب : "بالصيييليب عليييى الميييريش ويصيييلا

 ييدينا لييس شحين بوضي ... الر فياتالكريير الُمتحنن
ن شحن نننتك الخطاظ عليى ر سيه متوسيلين ىلييك عي
جييل يفرا  خطاياف لكن باليد الاتيتظ التيا لنيذا ايش

اقبيييل ىلييييك  وبييية ... شطليييب ىلييييك ييييا محيييب الب ييير
...".عبدك

ه اشِب عبيدك فيال  مين  مراضي: "...ثم طلبة  ُخرا•
...".الجسدية وامنحه كياظ ُمستقيمة

نيا  ي: "ثم يدهن الكاهن المريش بالتي  وهو يقول•
 ييية القديسيييو  اليييذين لكيييم ينبيييوع ال يييفاء بريييير ف

..."امنحوا ال فاء لكل الطالبين

ثييم ثييم  ُقييال  سييبحة المالاكيية، ثييم قيياشو  اييمييا ،•
مييرظ، ثييم يُصييلا الكيياهن التحاليييل41نيرياليصييو 

.  الرالثة، ويختم بالبرنة



مييرات، وفييا نييل 7ايشجيييل  وشييية ُكييرر •
".المرضى اشفنم: "مرظ يقول الكاهن

و فييا السييب   ييلوات هيياألواشييا ر يييب •
شفييييس  ر يبنييييا فييييا طقييييس الماموحييييية 

:  واللقاشات

المرضى 1)

الُمسافرين 2)

المياف  و التروع  و األهوية 3)

الرايس  4)

الراقدين  5)

القرابين  6)

الموعو ين7)

ملحو ات



حهن الحاضرين

بايييد ى ميييام الصيييلوات ييييدهن الكييياهن •
ال يييخا الميييريش  والً عليييى هيئييية

دييه،  ليب فا جبنته ثيم ُعنقيه ثيم ي
قية ثم ييدهن الحاضيرين بينفس الطري

.ب رط    يكوشوا  اامين

ال  ُرشييييم بالتييييي  الميييير ظ الطاميييين، •
ألشنييا فييا كاليية فطيير، ونييذلك الرجييل 

.الُمحتلم

ال يُييدهن ميين التييي   ي ىشسييا  يييير•
يُاطلييىميي من، ألشييه زييي  مقييدن ال 

.ىال للُمامدين فقط

اول ال يجب حهن  كد بالتي  باد التني•
ُمباشيييييرظ، أل  التنييييياول هيييييو نميييييال 
األسييرار الييذي بييه  ييتم نييل األسييرار 

.  و ُختم بهِ 



قنديل جماة ختام الصوم



من الماروف    نل األسرار يجيب    •

سيحة  تم فا الكنيسة، ولما نا  سّر م

أل  المرضى يُسترنى من هذف القاعيدظ

المييييريش ال يقييييوا علييييى الح ييييور 

ارسية للكنيسة وبالتالا فلشه يطليب مم

.هذا السر له فا البي 

ليييذلك قيييررت الكنيسييية    يُاميييل هيييذا •

السييييّر مييييرظ واكييييدظ فييييا السيييينة فييييا 

ام الكنيسة، واختارت له يوم جماة خت

، الصيييوم الكبيييير لتامليييه قبيييل القيييدان

." الظ القنديل الاام"ويُسمى بـ 

   لال اختيار الكنيسة لنذا الوق  هو•

ا الم منين فا هيذا الوقي  يكوشيو  في

رر قمة الروكاشية، والصلوات  كو   ن

. ُعمقاً وقوظ

قنديل جماة ختام الصوم



    م خط   

يجييب    يكييو  الكيياهن  ييااماً وهييو يصييلا هييذا•

✓) ..... (السرّ 

ا يمكييين     يييتم  يييالظ السيييّر فيييا الكنيسييية  و فييي•

✓) ..... (البيوت

) ..... (يُاطى هذا السّر باد التناول•

✓) ..... ( يام7يُدهن المريش باد ذلك •

من الممكن    يُستخدم هذا التي  بواسطة  هل•

) ..... (المريش



 فنيد اآلراء الفاسدظ عن هذا السرّ 



رّ  فنيد اآلراء الفاسدظ عن هذا الس

ار ييييي ا اليييييباش ممييييين ينكيييييرو  األسيييييرار •

ة الُمقدسيية،    ياقييوب الرسييول يييذنر مسييح

التييييي  نواسييييطة بسيييييطة وعاحييييية ل ييييفاء 

.األمراض

نميييا ار ييي ا آخيييرو   شنيييا موهبييية شيييفااية •

ا  ُعطييي  للرسيييل لي يييفوا بنيييا المرضيييى نمييي

هو  ي    فال مسحة التي )فالوا الاجااب 

(.  ىكدا الماجتات

:وشفند هذف اآلراء نما يلا



:  الرح على الر ي األول

التي  واسطة بسيطة وعاحية ل فاء األمراض  

ااحظ ياقوب الرسول لم يتكلم عن هذا السر ن:  والً 

روط ناش  ُمستاملة، بل نسر كاات لكل ال ي

:الالزمة ي مام السر وها

: ال يييييخا القابيييييل للسييييير وهيييييو الميييييريش1)

". ََمِريش   ََكد  بَْينَُكمْ "

"نِيَسةِ فَْليَْدُع قُسون اْلكَ : "خاحم السر2)

"ا َعلَْيهِ فَيَُصل و" ورظ السر وها الصالظ 3)

"َويَْدَهنُوفُ بَِتْي ا : "ماحظ السر4)

يَميياِ  َ ييالَظُ ايِ "َ: مفاييول السيير وهييو ال ييفاء5)

ب    قَييْد يُِقيُمييهُ، َوىِْ  َنييا َ  َْ ييِفا اْلَمييِريَش، َوالييرَّ

". فَاََل َخِطيَّةً  ُْرفَُر لَهْ 



 ً   ال يمكين  –منميا ناشي  –ى  قيوظ التيي  : ثاشيا
، وشحييين  كيييو  حواًء عموميييياً لكيييل ميييرض

شيييرا ياقيييوب الرسيييول ييييتكلم هنيييا نالمييياً 
َكيييد   ََميييِريش   َ "عموميييياً بايييم نيييل ميييرض 

".بَْينَُكمْ 

 ً دقاء لو نيا  التيي  حواًء عاحيياً ألمكين األ ي: ثالرا
 و  قييييارب المييييريش  و  كييييد األطبيييياء    

ِه، ويسيتاملوا هيذف الواسيطة ل يفاايتمموف 
ولكننيييا شجيييد    الرسيييول يحصييير ذليييك فيييا 

ون فَْليَيييييييْدُع قُسييييييي"قسيييييييون الكنيسييييييية 
".اْلَكنِيَسةِ 

  الرسول ال ينسيب قيوظ ال يفاء ىليى التيينما    
، "لَْيييهِ فَيَُصييل وا عَ "وكييدف بييل ىلييى  ييالظ الكننيية

َوىِْ  "وي يب ىلى شفاء المرض ُيفرا  الخطايا 
، وهيو األمير اليذي ال "ُر لَيهْ َناَ  قَْد فَاََل َخِطيَّةً  ُْرفَ 

يُمكيين بوجييه ميين الوجييوف    ييينجم عيين ال ييفاء 
. الجسدي الذي يمكن شيله باألحوية واألطباء



طلقياً مواهب ال فاء بيالماجتات ليم  ير بط مُ :  والً 

نمييا هييو واضيي  ميين  يياريخ باالميية ُماينيية

المخلّييييييا والرسييييييل، علييييييى    ياقييييييوب 

ميييياحظ ُماينيييية لامييييل الرسييييول يييييذنر هنييييا 

.المسحة وها التي 

 ً ل اليييذين ُوهبييي  لنيييم مواهيييب ال يييفاء وفاييي: ثاشييييا

 ُعطييييي  لنييييم قييييوظ علييييى شييييفاء اآليييييات 

األميراض فقييط، ولييم  اييط لنييم مقييدرظ علييى 

، أل  هيذف القيوظ قيد منحنيا يفرا  الخطاييا

هم الرب يسيوع لرسيلِه ولخلفياانم مين بايد

   وياقييوب الرسييول يُ ييير بيي. حو  ييييرهم

عييالوظ علييى –ميين مفاعيييل سيير المسييحة 

ً –شفاء األمراض  .  ُيفرا  الخطايا  ي ا

لرسل  شنا موهبة شفااية  ُعطي  ل: الرح على الر ي الراشا



 ً موهبييية الاجاايييب وموهبييية شيييفاء ى  : ثالريييا

األميييراض ناشييي  فيييا  زمنييية الرسيييل 

مين نيل  ينب عمومية لكل المي منين

، فلو (12–7: 12نو1راج  )ور بة 

ى نييا  نييالم ياقييوب الرسييول يُ ييير ىليي

موهبييية شيييفاء األميييراض بيييالماجتات 

، لكا  الواجب عند الحاجة ىلى ال فاء

ىلييى ميين ُوهييب هييذف الموهبيية ايلتجيياء

بصيييرف النمييير عييين مرنيييتف ور بتيييه، 

الرسيييييول يييييي مر  يييييريحاً   ولكييييين 

".يَسةِ يَْدُع قُسون اْلَكنِ فَلْ "

فمميييا  قيييدم، يت ييي     الرسيييول ليييم يقصيييد

، بيييل ييييتكلم عييين ماجتييييةال يييفاء بواسيييطة 

ه طقييس ننسييا ماييروف، وسييّر ُماييين يتمميي

.  الكننة حو  ييرهم



ا فاق جمي  الكنااس وشناحظ التاريخ 

وشناح شانري األسرار



ا فيييياق جمييييي  الكنييييااس
وشيييييييييييناحظ التييييييييييياريخ 
وشناحظ شانري األسرار

تفقيية جمييي  الكنييااس شييرقاً ويربيياً مُ •
اق على كقيقية هيذا السيّر، وهيذا اال في

الايييام برهيييا  قييياط  عليييى    مسيييحة 
م المرضييى ميين  سييرار الكنيسيية ُمسييل

.  لنا منذ األزمنة الرسولية

ا المي ر  البرو سيتاشتموسينيمشند •
ى  المسييييحيين: "لنيييذا السييير بقوليييه

األولييين لمييا مرضييوا مرضيياً مخطييراً 
 ي )نييياشوا ييييدعو  شييييو  الكنيسييية 

رف وباد    ياتي( القسون واألساقفة
و  الميريش بخطايياف يسيتوحعه ال يي

وف ويييدهنالخ ييوعيةي بالت ييرعات 
".بالتي 

حة هيذا الكنيسة األسقفية  اتيرف بصي•
ة السييّر و مارسييه بصييلوات مخصو يي

اب نتي)وفصول ىشجيلية نما هو عندشا 
(. 285–274الصالظ الاامة 



سمن  اكب نتاب . ج.فُملخا ما قاله القس ايشجليتي 

(ىشارظ األلباب فا شرح و اليم عقااد الكتاب)

عنايتيِه ى  هللا لم يُنمل  مر  جساحشا فا هذف الحيياظ بيل قسيم لنيا شصييباً مين

 َي َنييا (: "2: يييو3)وينمييه  ميير  قييدمنا الجسييدي بييدليل مييا جيياء فييا رسييالة 

َسيييَك اِجًحيييا َوَ يييِحيًحا، َنَميييا  َ َّ شَفْ اْلَحبِييييُب، فِيييا ُنيييّلِ َشيييْاءا  َُروُم  َْ   َُكيييوَ  شَ 

"...  شَاِجَحة  

ميا نل ما علينا    شصدق نلمية هللا ومواعييدف وشسيير بموجبنيا، ال بموجيب

.مواعيدفير ئيه الاقل الب ري ويصدقه، ومن ثم يامل هللا فينا طبقاً ل

لقيوظ  عطيى هيذف ا... فاي الذي نا  واليتال ال افا الامييم والطبييب األنبير

...لتالميذف (  ي ال فاء)

وهييذا الامييل منييوط بكييل خدميية هللا، وهييو قسييم ميين الامييل الُماطييى ميين هللا، 

هذف ها نلمة هللا فميا ." .. ََمِريش   ََكد  بَْينَُكمْ : "ولنذا يقول ياقوب الرسول

المنفاة من شكراشنا وكذفنا والنتء بنا 



المراج 

(كبيب جرجساألرشيذيانو ) سرار الكنيسة السباة •

(سام  كلما. ح)ننيستا األرثوذنسية ما  جملك •

(باسيلاالقس بنيامين مرجا  )قصة الخالص •

(شيافة األشبا متاؤن)روكاشية طقون األسرار •

(القما  احرن ياقوب ملطا)سّر مسحة المرضى •


