
 للتوبة صالة
  للقديس االنبا شنودة رئيس المتوحدين

   
، ألني أخزي من أجل آثرة ليكإرفع عيني لهم اغفر لي أنا الخاطئ ألني ال أستطيع أن أال

لهم اني أتضرع إليك ال. آثامي بل اصنع معي رحمة في ملكوتك اللهم ال تحسب علي.. ثامي آ

  .جل نفسي وجسدي البائسينوأسألك من أ

 خطاياي واستر فر ليايها الرب اإلله اغ. اصنع ارادتك، ولترشدني رحمتك اعطني ان 

ماذا أقول حين مثولي بين يديك، وبما أتزآي حين . غضبك ورجزك  ، نجني منعلي آثامي

ضع سالمك واسمك . مواج لجة الشيطان أهوال أرني واسترني من تحاآمني؟ يا يسوع المسيح دب

  .  ال تسلمني بيد العدو.لتدرآني رحمتك وتسترني ، ي السمواتآن فيها الرب الساأ القدوس علّي

اذا ملت الي الشر ال .  فال تترآني عنك المسيح ابن اهللايهاأمي عليك القيت آل اهتمأاني    

ال تقض . لي يوم دينونتك العظيمإال تدع تبكيتي . حسب شهواتي الرديئة تترآني وال تدعني اسير

آي ال يوجد دنس في طهرني . مام منبرك المرهوبأعريي  فضيحةاستر . علي آاستحقاق خطاياي

هواء الخطية التي أاللهم اضبط .  نفسي بدمك الكريم  محب البشر، حصنهايها االل. نفسي بين يديك

احفظني من الضاللة والزق ، وايقظني من سنة الغفلة التي تنتج من نبع الخطية الردئ، و بخوفكفّي

 . اهر طاردا عني آل تجديفات الخطيةاجعل مالآك الط. بشفتي

اللهم . يام حياتيأهب لي ان تسبحك نفسي وروحي آل .  فّي هيكًال اهلني الن يجد روحك

نجني لكي ال اخطئ اليك، . قبل مني صالتي وابتهالي بين يديكاستجب لي آكثرة رحمتك وا

  .  اصنع مشيئتكنأواعطني سبيال 

طهر قلبي ولساني .  مقدسايكًالهاحفظني لك . كنزع نعمتك مني وتبعدني من معونتال ت

ال ترفضني . مامكأ بقلب منسحق التضرع مني القلب الحجري وانعم علّي انتزع. وجميع حواسي

اجعلني مستحقا .  سلطان الرحمةهارحمني يا من ل. خطاياي  الجلني عاجز جدًابما انك دعوتني أل

نجني من جميع . المقدسة في قلبي ونفسي لماتكثبت آ .رآك آل االوقات الي النفس االخيران ابا

استجب لتضرعي واقبل   واسمع صراخي تراءف علّي.دبر سيرتي آما يرضيك .فخاخ الشرير

وليدخل  انصت لصوتي. فلتدخل صالتي امامك. ال تبعد صالتي منك وال رحمتك عني. صالتي

 اليتزآي هنإعبدك فعلى  ال تحكم. مامك آرائحة بخور بين يديكألتستقم صالتي . اليك صراخي

  .فان لك الملك والقوة والمجد الي االبد امين امامك احد

 


