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 تساعية الرحمة اإللهية )التساعية الكبيرة(:

   

تالوتها في  باإلمكانولكن  ،اإللهية الرحمةترتبط هذه التساعية مباشرًة بعيد  
 .أي وقت من السنة

 
التي يجب  اإللهية الرحمةفي يومياتها على تساِعية   افوستين القديسةتشٌدُد 

ولغاية األحد الذي يلي  أيامالَعظيمة لمدة تسعة  الجمعةالَبدء بتالوتها يوم 
 المجيد. الفصح  

نبع رحمتي لكي تستمد القوة والعزاء وكل الِنعم التي  إلى، أن تقودي النفوس التسعة األيام، خالل أرغب": يسوع
 وبخاصِة عند ساعة الممات." تحتاجها في صعوبات هذه الحياة

 إلىها وأنا سأقودها كل ،الفائقةمن النفوس وستغمرينها برحمتي  مختلفةقلبي مجموعة  إلىيوم، ستقودين  "وكل
 خرى." في هذه الحياة وفي األ المهمة بيت أبي. ستقومين بهذه 

،  الموجعةآالمي  باسم أبي،، عليك أن تلتمسي من ، وكل يوم  نبع رحمتي إلىفس تجلبينها  ن "لن أرفض شيئا لكل ِ 
 ا لتلك النفوس". ِنَعم  

أجابني يسوع  ."الرحيم  قلِبكَ  إلى  أقودها أوًل  جهُل أية نفوس  أجهل كيفية تالوة هذه التساعية و أإني  يسوع، يا"أجبُت: 
 . قلبه إلى أقوُدها  يوم  أيَة نفوس   بانه سُيعلِ ُمني كل

 
 

 االولاليوم 

. اغمريها برحمتي قلبي الفائقة، هكذا  وخصوصا الخطأة ،جمعاءالبشرية اليوم لي اليوم قودي إ كلمات ربِ نا: 
 تخففين مرارة الحزن الذي ُيغرقني به هالك النفوس."

الثقة التي نضعها في صالحك   إلىبل  ،خطايانا إلى ل تنظر ، يتميز بالرحمة والتسامحيا من ، يا يسوع الرحيم
بحق الحب الذي يجمعك نرجو منك  ،البد إلىاقبلنا في أعماق قلبك الرحيم ول تسمح بأن نخرج منه . الالمحدود

 . آلب والروح القدساب
بحق . الخطأة الذين هم في قلب ابنك الرحيموخصوصا  ،البشرية جمعاء  إلىأيها اآلب الزلي أنظر بعين الرحمة 

 .آمين. البد إلىآلمه المرة ارحمنا حتى نمجد عظمة رحمتك 
 -  مسبحة الرحمة اإللهية -
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 الثاني اليوم 
لقد أطالت هذه  ؛ والرهبانية واغمريها برحمتي الالمحدودةقودي الي النفوس الكهنوتية اليوم " كلمات ربِ نا: 

 "رحمتي على البشرية ب  ستنَص  ،كما بواسطة قنوات ،النفوس مرارة آالمي ما فيه الكفاية وبواسطتها
  ،لكي هو أيضا ،ضاعف فينا نعمك كي نتمم باستحقاق أعمال الرحمة نحو القريب، مصدر كل خير ،يا يسوع الرحيم

 .الرحمة الذي في السماواتد أب جيم
بحق  .وأفض عليها بركاتك ؛النفوس الكهنوتية والرهبانية: مختاري كرمك إلىبعين الرحمة  أنظر ،الزلي اآلبأيها 

  إلىظم رحمتك الفائقة وحتى تمجدك معها وتع طريق الخالص إلىلكي تقود النفوس  كحبك لقلب ابنك امنحها أنوار 
 .آمين .بداأل

 -  الرحمة اإللهيةمسبحة  -
 

 لث الثااليوم 
هذه النفوس رافقتني  .مينة واغمريها بفيض رحمتيلي كل النفوس التقية واألإقودي ، اليوم : ربِ ناكلمات 

 من المرارة "  كانت تلك النقطة من العزاء في محيط   ،على درب الجلجلة
  منه أبًدا.تتركنا نخرج  اقبلنا في منزل قلبك الرحيم ول ،رحمتك للجميع كنزِ  مَ عَ نِ  يا من تمنح بغزارة   ،يا يسوع الرحيم

 .ب السماوي به قلبك لآلنتوسل إليك بحق الحب غير المدَرك الذي يحترق 
امنحها بركتك  ،باستحقاقات آلمه المبرحة .ميراث ابنك ،مينةالنفوس األ  إلىأنظر بعين الرحمة  ،الزلياآلب أيها 

جواق  البد مع األ إلىح وحتى تسب ِ  ،واحفظها دائما تحت ظل حمايتك كي ل تفقد الحب وكنز اليمان المقدس
 . آمين. مراحمك الالمتناهية ،المالئكية والقديسين

 -  مسبحة الرحمة اإللهية -
 

 رابع الاليوم 
ن غيرتهم إة و ر  لقد ذكرتهم خالل آالمي المُ  .يعرفونني بعدالوثنيين وكل الذين ال إلي قودي اليوم " كلمات ربِ نا: 

 " .غمريهم برحمتي الالمحدودةا .القادمة عزت قلبي
م  هُ ر  أنِ  .يعرفونك بعد ل كل الذينن و الوثنييناقبل في منزل قلبك الكلي الشفقة نفوس  ،أنت نور العالم ،يا يسوع الشفوق 

 .بتعدون أبدا عن قلبك الشفوق ي همع  روائع رحمتك ول تدَ  ،بالتحاد معنا ،ة نعمتك كي يمجدوابأشع  
في قلب يسوع الكلي   فهي محفوظة ،نفوس الوثنيين والذين لم يعرفوك قط إلىأنظر بعين الرحمة  ،الزلياآلب أيها 

 إلىواجعلها تمجد جودة رحمتك  ،حبنا لك انها تجهل كم هي كبيرة السعادة في ،نور انجيلك إلى أجذبها كلها  .الشفقة
 .آمين .بديناآلأبد 

 -  مسبحة الرحمة اإللهية -
 
 
 



 الخامساليوم 
مزقت   ،ففي آالمي المبرحة ؛واغمريها برحمتي الواسعة ةرَ فَ نفوس الملحدين والكَ إلي اليوم قودي " كلمات ربِ نا: 

 عندها فقط تلتئم جراحي وأشعر ،وحدة الكنيسة إلىعندما تعود تلك النفوس   .أعني كنيستي ،جسدي وقلبي
 " .بالتعزية رغم آالمي

  نفوس الملحدين اقبل في قلبك الشفوق  .أنت الجودة ذاتها وأنت ل ترفض النور للذين يسألونه ،يا يسوع الرحيم 

 . ي الرحمة واجعلها تمجد جودة رحمتك وعظمتهاوحدة الكنيسة ول تدعها تبتعد عن قلبك الكل ِ  إلىها د  وبنورك رُ  ،والَكَفَرة
طت  هباتك وفر   ت  دَ بد   ،على أخطائها بإصرارهاالتي والَكَفَرة نفوس الملحدين   إلىانظر بعين الرحمة  ،الزلياآلب أيها  
ها عطِ أف ،في قلبه الرحيم ألنهاأيضا  ألجلهاقدمها  ة التير  حب ابنك وآلمه المُ  إلىتها بل زل   إلىل تنظر  .كمِ عَ بنِ 

 . آمين .اآلبدين أبد  إلىالنعمة أن تمجد رحمتك الالمتناهية 
 -  مسبحة الرحمة اإللهية - 

 
 السادس اليوم 

فهي  ؛وأودعيها رحمة قلبي كذلك نفوس االطفال ،النفوس الوديعة والمتواضعةإلي "اليوم قودي  كلمات ربِ نا: 
سجود للقربان  ها كمالئكة أرضية تسهر أمام مذابحي )رأيتُ  ؛تني خالل نزاعي المريرا بقلبي وقد عز  كثر شبه  األ 

ني بها أضع أل  ، م التي ال يمكن الحصول عليها اال من خالل نفس متواضعةعَ ْيال  من النِ عليها أصبُّ سَ  ،(المقدس
 ثقتي. "

 
اقبل في منزل قلبك الكلي الشفقة النفوس الوديعة   "،إني وديع ومتواضع القلب ،موا منيتعل  يا يسوع الرحيم أنت قلت "
رة أمام العرش  طِ هي كباقة عَ  .السماوي اآلب حب  فرح السماء بأسرها وموضع ألنها األطفال؛والمتواضعة كذلك نفوس 

اجعلها دائما في قلبك الرحيم لترتل دون انقطاع نشيد الحب والرحمة   .اللهي حيث يرتوي الرب من عبير فضائلها
   .البد إلىلهية ال

ا بقلب  نفوس الطفال فهي الكثر شبهً  إلىو  ،النفوس الوديعة والمتواضعة  إلىأنظر بعين الرحمة  ،الزلياآلب أيها 
 . طر فضائلها يصل إلى عرشك السماوي ن عإ .ابنك

 
أتوسل اليك بحق حبك لهذه النفوس أن تبارك العالم أجمع حتى ترتل النفوس جميعها بصوت  ،يا أب الرحمة والجودة

 . آمين .البد  إلىواحد مجد رحمتك 
 -  مسبحة الرحمة اإللهية -

 
 
 
 
 



 السابع اليوم 
 هذه النفوس شاركتني آالمي ودخلت ؛النفوس التي تعظم رحمتي وتمجدهاإلي قودي "اليوم  كلمات ربِ نا: 

وستنجو جمعها من نار  تيةفهي ستلمع ببهاء خاص في الحياة اآل ؛انها انعكاس حي لقلبي الرحيم .أعماق روحي
 " .كل واحدة منها ستحظى بحمايتي وخصوصا عند ساعة موتها .جهنم

  
 ،خاص رحمتك الفائقة اقبل في منزل قلبك الرحيم النفوس التي تعظم وتمجد بشكل  ،حب يا يسوع الرحيم الذي قلبه

ا معك يا يسوع انها متحدة كليً  . فهي تتقدم في معترك الحياة بكل شجاعة ،متسلحة بقوة هللا وواضعة ثقتها برحمة قلبك
قة بأنها لن تدان بشدة لن رحمتك ستخلصها عند  ثعلى أكتافها وهي وا وتشاركك في حمل صليب البشرية جمعاء

 . ساعة النزاع
  

هذه النفوس  .رحمتك الالمتناهية: النفوس التي تعظم وتكرم ميزتك الكبرى   إلى أنظر بعين الرحمة ،الزلياآلب أيها 
أرجو منك يا  .السماوي اآلب مراحم  يداها مملوءتان بأعمال الرحمة وروحها تشع فرحا وترتل نشيد ،هي انجيل حي

 ،نفس تمجد رحمتي الفائقةكل " ليتم فيها وعد المسيح القائل: .أن تظهر لها رحمتك بحسب رجائها وثقتها بك ،إلهي
 . آمين ".عند ساعة موتها أدافع عنها كمجدي الخاص طوال حياتها وبخاصة

 -  مسبحة الرحمة اإللهية -
  
 الثامناليوم 

إن ي  . هادمي حروقَ  ن سيلُ سكِ  ليُ . النفوس المطهرية وأودعيها أعماق رحمتيإلي اليوم قودي " كلمات ربِ نا: 
ي من كنز الكنيسة  ففاغر . وباستطاعتك أنت أن تخففي عنها. إال أن ها تخضع لعدالتي، النفوسأريد خالص كل  تلك 

ميها باسمهافمات التكيالغفرانات والتقد لها دون انقطاع   لو تعرفين مقدار عذاباتها لكنت صل يتِ  ،هآ. يري ة وقد 
دتِ   " .ديونها لعدالتي وسد 

  
قلبك الكلي الشفقة النفوس   اقبل في منزل "،رحماء كما أن أباكم السماوي رحيم"كونوا : يا يسوع الرحيم يا من قلت

  الدم والماء المتدفقين من قلبك لهيبَ  سيلُ  ئطفليُ  .لعدالتك المطهرية التي تحبها ولكن ينبغي عليها أن تقدم حسابات
  رحمتك.أيضا قدرة  نار المطهر حتى تتمجد هناك

  
ت  ابنك والمرارة التي مأل وباستحقاقات آلم ،النفوس المعذبة في المطهر  إلىأنظر بعين الرحمة  ،الزلياآلب أيها 
ل من خالل جراحات سيدنا يسوع المسيح إعليها  نرجو منك أل تحكم ؛ارحم هذه النفوس الخاضعة لعدالتك ،نفسه
 .  آمين .لهما نؤمن أن صالحك ورحمتك ل حدود ألننا

 -  الرحمة اإللهيةمسبحة  -
 
 



 التاسع اليوم 
بسببها   .فهي تجرح قلبي وتؤلمه ،وأودعيها أعماق رحمتي  النفوس الفاترةإلي اليوم قودي " كلمات ربِ نا: 

ان آخر خشبة خالص  .ز عني هذه الكأس"ن شئت فأجِ إ ،أبتاهيا ": شعرت بنفور هائل في بستان الزيتون وطلبت
   .رحمة قلبي" إلىلتلك النفوس هي اللجوء 

  
حبك حتى تدب فيها  اقبل في رحاب قلبك النفوس الفاترة والباردة وأشعلها بنار ،أنت الجودة بالذات ،يا يسوع الرحيم

 . أجذب اليك هذه النفوس وأضرمها بشعلة محبتك اللهية فأنت قادر على كل شيء ،ي الشفقةوبما أنك كل   .الحياة
  

أتوسل اليك يا أب الرحمة   .النفوس الفاترة الموجودة في قلب ابنك الحبيب  إلىأنظر بعين الرحمة  ،الزلياآلب أيها 
 .البد إلىجيد عظمة رحمتك تسمح لهذه النفوس بتم وبنزاعه ثالث ساعات على الصليب أن ،باستحقاقات آلم يسوع

 . آمين
 -  مسبحة الرحمة اإللهية -

 
 .بعد كل ني ة كل يوم اإللهية  من األفضل تالوة مسبحة الرحمة مالحظة:

 
 ********************* 

 
 اإللهية  مسبحة الرحمة

 
 . "نؤمن" و "السالم" و "األبانايتلو المؤمن مرة واحدة "

 
 يقول: وعلى كل حبة كبيرة 

 هوته ودمه ونفسه وال، المسيح يسوع الحبيب ربِ نا ابنكجسد ، إني أقدم لك، أيها اآلب األزلي"
 "أجمع وخطايا العالم، تعويضا  عن خطايانا 

 
 رة يقول:يوعلى كل حبة صغ

 ،ةوجعالم يسوع المآبحق "
 ( 10) "رحمنا وارحم العالم أجمعا

 
 ثالث مرات:  نتهاء من تالوة المسبحة كلها يقولولدى ال

 ، الذي ال يموت قدوس   ،القوي  قدوس  ، هللا قدوس  " 
 ."رحمنا وارحم العالم أجمعا


