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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

يِمَك، أَيُّها الحقُّ نَهتَِدي.  علِ تَ ِنري، وِب ِبَك يا نُوَر العالَم، نَستَ

ة  يَّ السِن أَنوارََك  ا  يَن َعلَ أَرشِْق  نَحيا.  الَحياةُ،  َها  أَيُّ َك،  اتِ َحيَ َوِب

ُع َمرَاِحَل الحياِة إىل  وَن نَقطَ َفٍم طاِهرٍ، وَنَحُن ذاِهبُ َك ِب ارِكَ بَ ُن فَ

األَطفاِل  يَمة  تَرنِ ا  أَفواِهَن َوِيف  ِبَفرَح،  َها  نَحِملُ الزيتُون  أغصاُن  أيِديَنا  ويف  الثاين،  َك  لِقائِ

نُنِشُدَها ِبَشوق: ُمبارٌك اآليِت باسِم الرّب، اآلن وإىل األبد. آمني.

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 

١

ترتيلة األحد
طلبة الشعانني

يم ناَء أُورَْشلِ ُهوذَا، يا أَب اَل يَ هللويا، يا ِجبَ

اِل َمِسيِح الربِّ الَعِظيْم وا السِتقبَ مُّ َهلُ

يَك املَرُجوَّ َموُعوَد الَعهِد الَقِديْم َلِ أَمل

يْم وُه بالَرتنِ بُ ُقوا، وَاكِ ِباألَكُفِّ َصفِّ
܀܀܀

الِِمنْي وٍك ظَ ْم َعانَيَت ِمْن ُملُ هللويا، يا َشعُب كَ

اِسِديْن غاٍة وَقُضاٍة فَ اٍم طُ ِمن ُحكَّ

ا اللِه والتَِرشيَع وَاألَحَكاْم نَُسوا وََصايَ

َقاْم وَك بالَفقِر والُعنِف واالنِت أَذَلُّ
܀܀܀

هللويا، يَُسوُع يَدُعو الَشعَب للَعدِل وَالُحِريَّة

ة يُكم بالوَدَاَعة وَالُقدرَة اإللِهيَّ أتِ يَ

وْب ُكوُه يف الُقلُ وهُ، َملِّ لُ قِب وا استَ مُّ َهلُ

ُقوْم َعايِن الَصلَب وَِمَن املَوِت يَ َعنُكْم يُ
܀܀܀

ة وَالَعدِل وَالَسالِم يَك املََحبَّ هللويا، يا َملِ

ِفَداِء اآلنَاِم يَب لِ لَت الَصلِ تََحمَّ

انا َعِن الُعنِف وَالَحرِب يَ َحوِّل وَجَه دُن

لُّ قُطٍر وََشعِب ِبْل بُرشَاَك كُ قتَ يَ وَلْ
܀܀܀

 (من صلوات صباح أسبوع وأحد ا�شعانني، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨
َموات ܀  وَق السَّ َك فَ َمنَّ َجالَلَ ها! ܀ َألَُعظِّ لِّ َم اْسَمَك يف األَرِض كُ ُدنا ما أَعظَ ܀ أيّها الرَّبُّ َسيِّ

ِقم ܀  تَ تَقِيضَ عىل الَعُدَو واملُن ع ܀ أَعَددت لََك ِحصًنا أَماَم ُخصوِمَك لِ فاِل والرُّضَّ واِه األَطْ أَفْ ِب

رَه  ها ܀ ما اإلِنْساُن َحتَّى تَذكُ َب الَّتي ثبتَّ ِعَك والَقَمَر والَكواكِ َك ُصنَع أَصاِب ِعنَدما أرى َسَمواتِ

ه ܀ عىل ُصنعِ  لتَ ه قَليالً ِباملَجِد والَكرامِة كلَّ ِقَده؟ ܀ دوَن اإللِه َحطَطتَ ُن آدََم َحتَّى تَفتَ واْب

رَي  ة ܀ وطَ يَّ َم الَربِّ هائِ ها حتَّى بَ َقَر كلَ َم والبَ َن ه ܀ الَغ َدميه َجَعلتَ يتَه كلُّ َيشًء تَحَت قَ َديَك وَلَّ يَ

َم اْسَمَك يف األَرِض  ُدنا ما أَعظَ َل الِبحار ܀ أَيُّها الرَّبُّ َسيِّ ْحِر ما يَجوُب ُسبُ امر وَسَمَك البَ السَّ

ها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. لِّ كُ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (فل ١/١-١٣)

"هِذْه َصاليت أَْن تَزَْداَد َمَحبَّتُُكم أَكْرَثَ فَأَكْرَثَ يف كُلِّ فَْهٍم وَمْعرِفَة، لِتَُميُِّزوا َما ُهَو األَفَْضل، 

لَِمْجِد  املَِسيِح  ِبيَُسوَع  الِربِّ  مَثَِر  ُمْمتَلِِئنَي ِمن  املَِسيح،  يَْوِم  إِىل  ِعثَاٍر  أَنِْقيَاَء وِبَغرْيِ  فتَُكونوا 

وَمْدِحِه." اللِه 

     
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(يو ١٢/١٢-٢٢)

وا َسَعَف  لَامَّ َسِمَع الَجْمُع الَكِثري، الَّذي أىََت إِىل الِعيد، أَنَّ يَُسوَع آٍت إِىل أُورََشليم، َحَملُ

ُك  َملِ الرَّب،  اْسِم  ِب اآليِت  ارٌَك  ُمبَ «ُهوَشْعَنا!  يَْرصُُخون:  وُهْم  ِه  اتِ ُمالقَ إِىل  وَخرَُجوا  الَنْخِل، 

َة ِصْهيُون،  َن ا ابْ اَم ُهَو َمْكتُوب: «ال تََخاِيف، يَ ه، كَ يْ َب َعلَ رَكِ يل». ووََجَد يَُسوُع َجْحًشا فَ إِرسائِ

ُهم  ِهَم تَالِميُذُه  ذلَِك، أَوََّل األَْمر، ولِكنَّ ِن أَتَان». وَما فَ ا َعىل َجْحٍش ابْ بً أيِْت رَاكِ ُكِك يَ ُهوَذَا َملِ

َمَع  اَن  الَّذي كَ ُه. والَجْمُع  لَ ُعوُه  ُهم َصَن َعْنُه، وأَنَّ ِتَب  أَنَّ ذلَِك كُ يَُسوع،  َد  ُروا، ِحنَي ُمجِّ تَذَكَّ

ًضا  ُه. ِمْن أَْجِل هَذا أَيْ ْشَهُد لَ اَن يَ نْيِ األَْموَات، كَ اَمُه ِمْن بَ َعاَزَر ِمَن الَقْربِ وأَقَ يَُسوع، ِحنَي دََعا لَ

ُروا:  بَْعض: «أُنْظُ ْعُضُهم لِ وَن بَ يِسيُّ َقاَل الَفرِّ َك اآليَة. فَ لْ َع تِ ُه َصَن ُهم َسِمُعوا أَنَّ اُه الَجْمع، ألَنَّ القَ

ْسُجُدوا يف  يَ اَن بَنَي الَصاِعِديَن لِ ْد ذََهَب ورَاءَُه!». وكَ ُم قَ ا! َها ُهَو الَعالَ ئً َفُعوَن َشيْ إِنَُّكم ال تَْن

وُه  وَسأَلُ يل،  الَجلِ َدا  َصيْ َت  يْ بَ ِمْن  الَّذي  َس  بُّ ِفيلِ ِمْن  هؤُالِء  َدنَا  فَ يِّني.  انِ ونَ اليُ ْعُض  بَ الِعيد، 

أَنْدرَاوُُس  وَجاَء  ألَنْدرَاوُس،  اَل  وقَ ُس  بُّ ِفيلِ َجاَء  فَ يَُسوع».  نَرَى  أَْن  ِريُد  نُ د،  َسيِّ ا  «يَ ائِلني:  قَ

ُسوع. يَ ُس وقَاال لِ بُّ وِفيلِ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري الياس مظلوم)
ِة. وفيه يرىض يسوُع  يحتلُّ أحُد الّشعانني، بحَسِب اإلنجييلِّ يوحّنا، ذروُة حياِة يسوَع العلنيّ

للمرِّة األوىل، أْن يَظهَر ملًكا داخًال إىل عاصمِة ُملِكِه أورشليم، ومتوّجًها إىل هيكِل أورشليم 

ه،  ِة. وِمْن بعِدها يَْصدُر الحكُم املباُرش مبوتِ ليطّهرَه ويعيَده بيَت صالٍة ومقرًّا للعبادِة الحقيقيَّ

ه ومن ثّم قيامِته. فيسرُي إىل آالِمه وموتِ

ها:  نضُع بني أيديكم ثالثَة أفكاٍر للتأّمِل والتَّفكري حولَ

١- "ال تخايف يا ابنة صهيون هوذا ملكك يأيت راكبًا عىل جحش ابن أتان" (زكريا ٩:٩)

ته يختلفان متاًما عن باقي ملوِك األرِض: دخوُل يسوَع إىل أورشليَم وملكيّ

دخوُل املسيحِ عىل جحٍش ابِن أتاِن ال عىل الَفرَِس، يدلُّ عىل أنّه ملٌك وديٌع ومتواضٌع، آٍت 

. ِتمَّ مرشوَع اآلِب الخاليصِّ ليُ

ا مع املفهوِم اليهوديِّ الّذي كان سائًدا وهو أّن املسيَح سيكوُن مللِكه  يًّ ة تتناىف كلّ تُ ُملكيَّ

يِف بل كملِك  ةٌ، فيسوُع دخَل أورشليَم ال كملٍك حريبٍّ بقوِّة السَّ ٌة ووطنيّ أبعاٌد سياسيّ

ِة هذا العامِل كام  ه تختلُف عن ملكيّ تَ الِم بأغصاِن النَّخِل والّزيتوِن، ليشرَي بأّن ملكيَّ السَّ

: "مملكتي ليَسْت من هذا العاملِ" (يو ١٨: ٣٦). قال لبيالطَس البنطيِّ

يِف بل لينتَرص  عَب من الروماِن بقوِّة السَّ انتصاراته: دخَل يسوُع أورشليَم ال ليخلَّص الشَّ

ِه عىل الّصليِب كّفارًة عن خطايانا. عىل الخطيئِة والرشِّ واملوِت مبوتِ

اِت فداًء لآلخرين. نفهُم إذًا أّن منطَق يسوَع هو منطُق الوداعِة والتّواضعِ والّسالِم وبْذِل الذَّ

ُر كلمَة يسوَع لنا "أنتم من  ويبقى الّسؤاُل لنا نحن املدعّوين عىل اسِمه: هل ال زلنا نتذكّ

نيا منطِق القوِّة والكربياِء  نا نعيُش مبنطِق هذه الدُّ م ِمَن العاملِ؟ أم أنّ العامِل ولكّنكم لْستُ

نا؟ ا بذواتِ ِة والتَّضحيِة باآلخرين حبًّ خصيّ والبغِض واملصلحِة الشَّ

٢- حملوا سعف النخل وخرجوا إىل مالقاته وهم يرصخون: "هوشعنا مبارك اآليت باسم الرَّب، 

ملك إرسائيل"

سارَِت الجموُع وراَء يسوَع بعَد أْن شاهدوه يُقيُم لعازر من املوِت، حملوا ُسُعَف النَّخِل ورصخوا 

هم طريقَة خالِصه تركوه ورصخوا  ْصنا، فرأوا فيه املخلَِّص، وملّا مل تعجبْ "هوشعنا"، أي خلِّ

ُد اإلمياَن وإمّنا اإلمياُن املبنيُّ  ر تعليَم الكنيسِة لنا بأّن العجائَب ال تولّ ه". هنا نتذكّ "أصلبْ

عىل الكتاِب املقّدِس واإللتزاِم بتعاليِم الكنيسِة وعيِش األرساِر والثَّباِت يف الّشهادِة للربِّ 

اَس إىل اللِه. ُد أكربَ العجائِب ويجتِذُب النَّ بالفكِر والقوِل والفعِل يف كلِّ زماٍن ومكاٍن يولّ

ونحُن هل ننتظُر الرَّبَّ يسوَع كام هو، ونؤمُن به ونتبُعه كام يريُد هو، وعىل طريقِته، أم 

ِة؟ ما هو جوهُر  نا صاحِب الحلوِل الّرسيعِة والّسحريّ ا لرغباتِ يً ه عىل مزاِجنا، ملبِّ نطلبُ

إمياٌن  هو  العجائِب،  يرتَِكُز عىل  الّذي  اإلمياَن  أنَّ  نعي  اليوم؟ هل  نعيُشه  الذي  نا  إميانِ

قوِط ألنّه مبنيٌّ عىل الرَّمِل؟ وأنَّ اإلمياَن الحقيقيَّ  ينقُصه العمَق الّروحيَّ ومعرٌّض دوًما للسُّ

ليِب؟ خرِة يسوَع وحمِل الصَّ يُبنى عىل الصَّ

د نريد أن نرى يسوع" ٣- "يا سيّ

حضوُر اليونانيّني أي األمُم إىل أورشليَم ليسجدوا يف العيِد، ورغبِتهم يف رؤيِة يسوعَ، دليٌل 

قاطٌع أّن البشارِة بيسوَع والشهادُة له غرُي محصورٍة باملؤمنني ويجُب أن تصَل إىل كّل األمِم 

نا يف بيِتنا  َر اللَه للّذين حولَ ْر دورَنا كمسيحيّني بأْن نُظِه كام أوىص يسوُع تالميَذه. فلنتذكّ

لِّ مكاٍن وزماٍن  ِة، مجّسدين عيَش اإلنجيِل يف كُ نا اليوميَّ ِة حياتِ نا ويف رتابَ وعملِنا، يف زياراتِ

واملَِحُن  اآلالُم  وتنتابُهم  ليِب  الصَّ أماَم حمِل  يتعثـَّرون  الَّذين  هؤالِء  جانِب  إىل  وبخاّصٍة 

عبُة. والتَّجارُب الصَّ

ُد نريُد أن نرى يسوَع"؟ ما الَّذي مينعُنا  ايئ ماذا يعني لنا اليوَم هذا القول: "يا سيّ ونحُن أحبّ

من أنَّ نرى حقيقَة اللِه ونشهَد له؟ أشّدٌة أم ضيٌق أم جوٌع أم عطٌش أم اضطهاٌد أم سيٌف أم 

...؟

ا، دعوٌة لنا أن نرصَخ ليسوَع  ا ووطنيًّ ا وإقتصاديًّ عبِة صّحيًّ اِم الصَّ يف أحِد الّشعانني، ويف هذه األيّ

نا الّصعوباُت  ْصنا. دعوٌة لنا أن نتبَعه دون تردٍّد بخاّصٍة حني تنساُب إىل حياتِ هوشعنا، أي خلِّ

ومحُن اآلالِم واملوِت. دعوٌة لنا أن نشهَد له مبثلِنا فكراً وقوالً وفعالً، آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

مَّ ِبسالٍم إىل  َهلـُ العامل.  َصنا. هلمَّ بسالٍم إىل كنيَسِتَك وإىل  َكنا وُمخلّ َملِ يا  َهلمَّ ِبسالٍم 

نا. هوَشعنا لَك، يا ِبْكَر اآلب، يا ابَن داوَُد وِبكَر البتول. لرَيقُِص الَكوُن  قلوِبنا وعيالِنا وأديرتِ

ُعمُّ األرَض ِمن اآلن وإىل دّهِر الّداهرين. آمني. ُه فرًحا ِبخالِصَك. ولِيأِت ملكوتَُك يَ كلّ

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
َخلِّص َشعَبَك

َك وبارك مرياثَك وارَعُهْم ܀ خلِّص شعبَ

عُهم إىل األبد. وَارفَ

ُه ܀ تبارك الربُّ فإنّ

قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

܀ الربُّ عزيّت وِمَجّني وعليه اتََّكَل قلبي فُنِرصُت،

وابتهَج قلبي وِبنشيدي أعرتُف له.

܀ الربُّ عزُّة شعِبِه

وحصُن خالٍص ملسيحه.



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

يِمَك، أَيُّها الحقُّ نَهتَِدي.  علِ تَ ِنري، وِب ِبَك يا نُوَر العالَم، نَستَ

ة  يَّ السِن أَنوارََك  ا  يَن َعلَ أَرشِْق  نَحيا.  الَحياةُ،  َها  أَيُّ َك،  اتِ َحيَ َوِب

ُع َمرَاِحَل الحياِة إىل  وَن نَقطَ َفٍم طاِهرٍ، وَنَحُن ذاِهبُ َك ِب ارِكَ بَ ُن فَ

األَطفاِل  يَمة  تَرنِ ا  أَفواِهَن َوِيف  ِبَفرَح،  َها  نَحِملُ الزيتُون  أغصاُن  أيِديَنا  ويف  الثاين،  َك  لِقائِ

نُنِشُدَها ِبَشوق: ُمبارٌك اآليِت باسِم الرّب، اآلن وإىل األبد. آمني.

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 
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٢أحد الشعانين
ترتيلة األحد
طلبة الشعانني

يم ناَء أُورَْشلِ ُهوذَا، يا أَب اَل يَ هللويا، يا ِجبَ

اِل َمِسيِح الربِّ الَعِظيْم وا السِتقبَ مُّ َهلُ

يَك املَرُجوَّ َموُعوَد الَعهِد الَقِديْم َلِ أَمل

يْم وُه بالَرتنِ بُ ُقوا، وَاكِ ِباألَكُفِّ َصفِّ
܀܀܀

الِِمنْي وٍك ظَ ْم َعانَيَت ِمْن ُملُ هللويا، يا َشعُب كَ

اِسِديْن غاٍة وَقُضاٍة فَ اٍم طُ ِمن ُحكَّ

ا اللِه والتَِرشيَع وَاألَحَكاْم نَُسوا وََصايَ

َقاْم وَك بالَفقِر والُعنِف واالنِت أَذَلُّ
܀܀܀

هللويا، يَُسوُع يَدُعو الَشعَب للَعدِل وَالُحِريَّة

ة يُكم بالوَدَاَعة وَالُقدرَة اإللِهيَّ أتِ يَ

وْب ُكوُه يف الُقلُ وهُ، َملِّ لُ قِب وا استَ مُّ َهلُ

ُقوْم َعايِن الَصلَب وَِمَن املَوِت يَ َعنُكْم يُ
܀܀܀

ة وَالَعدِل وَالَسالِم يَك املََحبَّ هللويا، يا َملِ

ِفَداِء اآلنَاِم يَب لِ لَت الَصلِ تََحمَّ

انا َعِن الُعنِف وَالَحرِب يَ َحوِّل وَجَه دُن

لُّ قُطٍر وََشعِب ِبْل بُرشَاَك كُ قتَ يَ وَلْ
܀܀܀

 (من صلوات صباح أسبوع وأحد ا�شعانني، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨
َموات ܀  وَق السَّ َك فَ َمنَّ َجالَلَ ها! ܀ َألَُعظِّ لِّ َم اْسَمَك يف األَرِض كُ ُدنا ما أَعظَ ܀ أيّها الرَّبُّ َسيِّ

ِقم ܀  تَ تَقِيضَ عىل الَعُدَو واملُن ع ܀ أَعَددت لََك ِحصًنا أَماَم ُخصوِمَك لِ فاِل والرُّضَّ واِه األَطْ أَفْ ِب

رَه  ها ܀ ما اإلِنْساُن َحتَّى تَذكُ َب الَّتي ثبتَّ ِعَك والَقَمَر والَكواكِ َك ُصنَع أَصاِب ِعنَدما أرى َسَمواتِ

ه ܀ عىل ُصنعِ  لتَ ه قَليالً ِباملَجِد والَكرامِة كلَّ ِقَده؟ ܀ دوَن اإللِه َحطَطتَ ُن آدََم َحتَّى تَفتَ واْب

رَي  ة ܀ وطَ يَّ َم الَربِّ هائِ ها حتَّى بَ َقَر كلَ َم والبَ َن ه ܀ الَغ َدميه َجَعلتَ يتَه كلُّ َيشًء تَحَت قَ َديَك وَلَّ يَ

َم اْسَمَك يف األَرِض  ُدنا ما أَعظَ َل الِبحار ܀ أَيُّها الرَّبُّ َسيِّ ْحِر ما يَجوُب ُسبُ امر وَسَمَك البَ السَّ

ها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. لِّ كُ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (فل ١/١-١٣)

"هِذْه َصاليت أَْن تَزَْداَد َمَحبَّتُُكم أَكْرَثَ فَأَكْرَثَ يف كُلِّ فَْهٍم وَمْعرِفَة، لِتَُميُِّزوا َما ُهَو األَفَْضل، 

لَِمْجِد  املَِسيِح  ِبيَُسوَع  الِربِّ  مَثَِر  ُمْمتَلِِئنَي ِمن  املَِسيح،  يَْوِم  إِىل  ِعثَاٍر  أَنِْقيَاَء وِبَغرْيِ  فتَُكونوا 

وَمْدِحِه." اللِه 

     
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(يو ١٢/١٢-٢٢)

وا َسَعَف  لَامَّ َسِمَع الَجْمُع الَكِثري، الَّذي أىََت إِىل الِعيد، أَنَّ يَُسوَع آٍت إِىل أُورََشليم، َحَملُ

ُك  َملِ الرَّب،  اْسِم  ِب اآليِت  ارٌَك  ُمبَ «ُهوَشْعَنا!  يَْرصُُخون:  وُهْم  ِه  اتِ ُمالقَ إِىل  وَخرَُجوا  الَنْخِل، 

َة ِصْهيُون،  َن ا ابْ اَم ُهَو َمْكتُوب: «ال تََخاِيف، يَ ه، كَ يْ َب َعلَ رَكِ يل». ووََجَد يَُسوُع َجْحًشا فَ إِرسائِ

ُهم  ِهَم تَالِميُذُه  ذلَِك، أَوََّل األَْمر، ولِكنَّ ِن أَتَان». وَما فَ ا َعىل َجْحٍش ابْ بً أيِْت رَاكِ ُكِك يَ ُهوَذَا َملِ

َمَع  اَن  الَّذي كَ ُه. والَجْمُع  لَ ُعوُه  ُهم َصَن َعْنُه، وأَنَّ ِتَب  أَنَّ ذلَِك كُ يَُسوع،  َد  ُروا، ِحنَي ُمجِّ تَذَكَّ

ًضا  ُه. ِمْن أَْجِل هَذا أَيْ ْشَهُد لَ اَن يَ نْيِ األَْموَات، كَ اَمُه ِمْن بَ َعاَزَر ِمَن الَقْربِ وأَقَ يَُسوع، ِحنَي دََعا لَ

ُروا:  بَْعض: «أُنْظُ ْعُضُهم لِ وَن بَ يِسيُّ َقاَل الَفرِّ َك اآليَة. فَ لْ َع تِ ُه َصَن ُهم َسِمُعوا أَنَّ اُه الَجْمع، ألَنَّ القَ

ْسُجُدوا يف  يَ اَن بَنَي الَصاِعِديَن لِ ْد ذََهَب ورَاءَُه!». وكَ ُم قَ ا! َها ُهَو الَعالَ ئً َفُعوَن َشيْ إِنَُّكم ال تَْن

وُه  وَسأَلُ يل،  الَجلِ َدا  َصيْ َت  يْ بَ ِمْن  الَّذي  َس  بُّ ِفيلِ ِمْن  هؤُالِء  َدنَا  فَ يِّني.  انِ ونَ اليُ ْعُض  بَ الِعيد، 

أَنْدرَاوُُس  وَجاَء  ألَنْدرَاوُس،  اَل  وقَ ُس  بُّ ِفيلِ َجاَء  فَ يَُسوع».  نَرَى  أَْن  ِريُد  نُ د،  َسيِّ ا  «يَ ائِلني:  قَ

ُسوع. يَ ُس وقَاال لِ بُّ وِفيلِ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري الياس مظلوم)
ِة. وفيه يرىض يسوُع  يحتلُّ أحُد الّشعانني، بحَسِب اإلنجييلِّ يوحّنا، ذروُة حياِة يسوَع العلنيّ

للمرِّة األوىل، أْن يَظهَر ملًكا داخًال إىل عاصمِة ُملِكِه أورشليم، ومتوّجًها إىل هيكِل أورشليم 

ه،  ِة. وِمْن بعِدها يَْصدُر الحكُم املباُرش مبوتِ ليطّهرَه ويعيَده بيَت صالٍة ومقرًّا للعبادِة الحقيقيَّ

ه ومن ثّم قيامِته. فيسرُي إىل آالِمه وموتِ

ها:  نضُع بني أيديكم ثالثَة أفكاٍر للتأّمِل والتَّفكري حولَ

١- "ال تخايف يا ابنة صهيون هوذا ملكك يأيت راكبًا عىل جحش ابن أتان" (زكريا ٩:٩)

ته يختلفان متاًما عن باقي ملوِك األرِض: دخوُل يسوَع إىل أورشليَم وملكيّ

دخوُل املسيحِ عىل جحٍش ابِن أتاِن ال عىل الَفرَِس، يدلُّ عىل أنّه ملٌك وديٌع ومتواضٌع، آٍت 

. ِتمَّ مرشوَع اآلِب الخاليصِّ ليُ

ا مع املفهوِم اليهوديِّ الّذي كان سائًدا وهو أّن املسيَح سيكوُن مللِكه  يًّ ة تتناىف كلّ تُ ُملكيَّ

يِف بل كملِك  ةٌ، فيسوُع دخَل أورشليَم ال كملٍك حريبٍّ بقوِّة السَّ ٌة ووطنيّ أبعاٌد سياسيّ

ِة هذا العامِل كام  ه تختلُف عن ملكيّ تَ الِم بأغصاِن النَّخِل والّزيتوِن، ليشرَي بأّن ملكيَّ السَّ

: "مملكتي ليَسْت من هذا العاملِ" (يو ١٨: ٣٦). قال لبيالطَس البنطيِّ

يِف بل لينتَرص  عَب من الروماِن بقوِّة السَّ انتصاراته: دخَل يسوُع أورشليَم ال ليخلَّص الشَّ

ِه عىل الّصليِب كّفارًة عن خطايانا. عىل الخطيئِة والرشِّ واملوِت مبوتِ

اِت فداًء لآلخرين. نفهُم إذًا أّن منطَق يسوَع هو منطُق الوداعِة والتّواضعِ والّسالِم وبْذِل الذَّ

ُر كلمَة يسوَع لنا "أنتم من  ويبقى الّسؤاُل لنا نحن املدعّوين عىل اسِمه: هل ال زلنا نتذكّ

نيا منطِق القوِّة والكربياِء  نا نعيُش مبنطِق هذه الدُّ م ِمَن العاملِ؟ أم أنّ العامِل ولكّنكم لْستُ

نا؟ ا بذواتِ ِة والتَّضحيِة باآلخرين حبًّ خصيّ والبغِض واملصلحِة الشَّ

٢- حملوا سعف النخل وخرجوا إىل مالقاته وهم يرصخون: "هوشعنا مبارك اآليت باسم الرَّب، 

ملك إرسائيل"

سارَِت الجموُع وراَء يسوَع بعَد أْن شاهدوه يُقيُم لعازر من املوِت، حملوا ُسُعَف النَّخِل ورصخوا 

هم طريقَة خالِصه تركوه ورصخوا  ْصنا، فرأوا فيه املخلَِّص، وملّا مل تعجبْ "هوشعنا"، أي خلِّ

ُد اإلمياَن وإمّنا اإلمياُن املبنيُّ  ر تعليَم الكنيسِة لنا بأّن العجائَب ال تولّ ه". هنا نتذكّ "أصلبْ

عىل الكتاِب املقّدِس واإللتزاِم بتعاليِم الكنيسِة وعيِش األرساِر والثَّباِت يف الّشهادِة للربِّ 

اَس إىل اللِه. ُد أكربَ العجائِب ويجتِذُب النَّ بالفكِر والقوِل والفعِل يف كلِّ زماٍن ومكاٍن يولّ

ونحُن هل ننتظُر الرَّبَّ يسوَع كام هو، ونؤمُن به ونتبُعه كام يريُد هو، وعىل طريقِته، أم 

ِة؟ ما هو جوهُر  نا صاحِب الحلوِل الّرسيعِة والّسحريّ ا لرغباتِ يً ه عىل مزاِجنا، ملبِّ نطلبُ

إمياٌن  هو  العجائِب،  يرتَِكُز عىل  الّذي  اإلمياَن  أنَّ  نعي  اليوم؟ هل  نعيُشه  الذي  نا  إميانِ

قوِط ألنّه مبنيٌّ عىل الرَّمِل؟ وأنَّ اإلمياَن الحقيقيَّ  ينقُصه العمَق الّروحيَّ ومعرٌّض دوًما للسُّ

ليِب؟ خرِة يسوَع وحمِل الصَّ يُبنى عىل الصَّ

د نريد أن نرى يسوع" ٣- "يا سيّ

حضوُر اليونانيّني أي األمُم إىل أورشليَم ليسجدوا يف العيِد، ورغبِتهم يف رؤيِة يسوعَ، دليٌل 

قاطٌع أّن البشارِة بيسوَع والشهادُة له غرُي محصورٍة باملؤمنني ويجُب أن تصَل إىل كّل األمِم 

نا يف بيِتنا  َر اللَه للّذين حولَ ْر دورَنا كمسيحيّني بأْن نُظِه كام أوىص يسوُع تالميَذه. فلنتذكّ

لِّ مكاٍن وزماٍن  ِة، مجّسدين عيَش اإلنجيِل يف كُ نا اليوميَّ ِة حياتِ نا ويف رتابَ وعملِنا، يف زياراتِ

واملَِحُن  اآلالُم  وتنتابُهم  ليِب  الصَّ أماَم حمِل  يتعثـَّرون  الَّذين  هؤالِء  جانِب  إىل  وبخاّصٍة 

عبُة. والتَّجارُب الصَّ

ُد نريُد أن نرى يسوَع"؟ ما الَّذي مينعُنا  ايئ ماذا يعني لنا اليوَم هذا القول: "يا سيّ ونحُن أحبّ

من أنَّ نرى حقيقَة اللِه ونشهَد له؟ أشّدٌة أم ضيٌق أم جوٌع أم عطٌش أم اضطهاٌد أم سيٌف أم 

...؟

ا، دعوٌة لنا أن نرصَخ ليسوَع  ا ووطنيًّ ا وإقتصاديًّ عبِة صّحيًّ اِم الصَّ يف أحِد الّشعانني، ويف هذه األيّ

نا الّصعوباُت  ْصنا. دعوٌة لنا أن نتبَعه دون تردٍّد بخاّصٍة حني تنساُب إىل حياتِ هوشعنا، أي خلِّ

ومحُن اآلالِم واملوِت. دعوٌة لنا أن نشهَد له مبثلِنا فكراً وقوالً وفعالً، آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

مَّ ِبسالٍم إىل  َهلـُ العامل.  َصنا. هلمَّ بسالٍم إىل كنيَسِتَك وإىل  َكنا وُمخلّ َملِ يا  َهلمَّ ِبسالٍم 

نا. هوَشعنا لَك، يا ِبْكَر اآلب، يا ابَن داوَُد وِبكَر البتول. لرَيقُِص الَكوُن  قلوِبنا وعيالِنا وأديرتِ

ُعمُّ األرَض ِمن اآلن وإىل دّهِر الّداهرين. آمني. ُه فرًحا ِبخالِصَك. ولِيأِت ملكوتَُك يَ كلّ

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
َخلِّص َشعَبَك

َك وبارك مرياثَك وارَعُهْم ܀ خلِّص شعبَ

عُهم إىل األبد. وَارفَ

ُه ܀ تبارك الربُّ فإنّ

قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

܀ الربُّ عزيّت وِمَجّني وعليه اتََّكَل قلبي فُنِرصُت،

وابتهَج قلبي وِبنشيدي أعرتُف له.

܀ الربُّ عزُّة شعِبِه

وحصُن خالٍص ملسيحه.



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

يِمَك، أَيُّها الحقُّ نَهتَِدي.  علِ تَ ِنري، وِب ِبَك يا نُوَر العالَم، نَستَ

ة  يَّ السِن أَنوارََك  ا  يَن َعلَ أَرشِْق  نَحيا.  الَحياةُ،  َها  أَيُّ َك،  اتِ َحيَ َوِب

ُع َمرَاِحَل الحياِة إىل  وَن نَقطَ َفٍم طاِهرٍ، وَنَحُن ذاِهبُ َك ِب ارِكَ بَ ُن فَ

األَطفاِل  يَمة  تَرنِ ا  أَفواِهَن َوِيف  ِبَفرَح،  َها  نَحِملُ الزيتُون  أغصاُن  أيِديَنا  ويف  الثاين،  َك  لِقائِ

نُنِشُدَها ِبَشوق: ُمبارٌك اآليِت باسِم الرّب، اآلن وإىل األبد. آمني.

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 
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٣
ترتيلة األحد
طلبة الشعانني

يم ناَء أُورَْشلِ ُهوذَا، يا أَب اَل يَ هللويا، يا ِجبَ

اِل َمِسيِح الربِّ الَعِظيْم وا السِتقبَ مُّ َهلُ

يَك املَرُجوَّ َموُعوَد الَعهِد الَقِديْم َلِ أَمل

يْم وُه بالَرتنِ بُ ُقوا، وَاكِ ِباألَكُفِّ َصفِّ
܀܀܀

الِِمنْي وٍك ظَ ْم َعانَيَت ِمْن ُملُ هللويا، يا َشعُب كَ

اِسِديْن غاٍة وَقُضاٍة فَ اٍم طُ ِمن ُحكَّ

ا اللِه والتَِرشيَع وَاألَحَكاْم نَُسوا وََصايَ

َقاْم وَك بالَفقِر والُعنِف واالنِت أَذَلُّ
܀܀܀

هللويا، يَُسوُع يَدُعو الَشعَب للَعدِل وَالُحِريَّة

ة يُكم بالوَدَاَعة وَالُقدرَة اإللِهيَّ أتِ يَ

وْب ُكوُه يف الُقلُ وهُ، َملِّ لُ قِب وا استَ مُّ َهلُ

ُقوْم َعايِن الَصلَب وَِمَن املَوِت يَ َعنُكْم يُ
܀܀܀

ة وَالَعدِل وَالَسالِم يَك املََحبَّ هللويا، يا َملِ

ِفَداِء اآلنَاِم يَب لِ لَت الَصلِ تََحمَّ

انا َعِن الُعنِف وَالَحرِب يَ َحوِّل وَجَه دُن

لُّ قُطٍر وََشعِب ِبْل بُرشَاَك كُ قتَ يَ وَلْ
܀܀܀

 (من صلوات صباح أسبوع وأحد ا�شعانني، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨
َموات ܀  وَق السَّ َك فَ َمنَّ َجالَلَ ها! ܀ َألَُعظِّ لِّ َم اْسَمَك يف األَرِض كُ ُدنا ما أَعظَ ܀ أيّها الرَّبُّ َسيِّ

ِقم ܀  تَ تَقِيضَ عىل الَعُدَو واملُن ع ܀ أَعَددت لََك ِحصًنا أَماَم ُخصوِمَك لِ فاِل والرُّضَّ واِه األَطْ أَفْ ِب

رَه  ها ܀ ما اإلِنْساُن َحتَّى تَذكُ َب الَّتي ثبتَّ ِعَك والَقَمَر والَكواكِ َك ُصنَع أَصاِب ِعنَدما أرى َسَمواتِ

ه ܀ عىل ُصنعِ  لتَ ه قَليالً ِباملَجِد والَكرامِة كلَّ ِقَده؟ ܀ دوَن اإللِه َحطَطتَ ُن آدََم َحتَّى تَفتَ واْب

رَي  ة ܀ وطَ يَّ َم الَربِّ هائِ ها حتَّى بَ َقَر كلَ َم والبَ َن ه ܀ الَغ َدميه َجَعلتَ يتَه كلُّ َيشًء تَحَت قَ َديَك وَلَّ يَ

َم اْسَمَك يف األَرِض  ُدنا ما أَعظَ َل الِبحار ܀ أَيُّها الرَّبُّ َسيِّ ْحِر ما يَجوُب ُسبُ امر وَسَمَك البَ السَّ

ها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. لِّ كُ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (فل ١/١-١٣)

"هِذْه َصاليت أَْن تَزَْداَد َمَحبَّتُُكم أَكْرَثَ فَأَكْرَثَ يف كُلِّ فَْهٍم وَمْعرِفَة، لِتَُميُِّزوا َما ُهَو األَفَْضل، 

لَِمْجِد  املَِسيِح  ِبيَُسوَع  الِربِّ  مَثَِر  ُمْمتَلِِئنَي ِمن  املَِسيح،  يَْوِم  إِىل  ِعثَاٍر  أَنِْقيَاَء وِبَغرْيِ  فتَُكونوا 

وَمْدِحِه." اللِه 

     
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(يو ١٢/١٢-٢٢)

وا َسَعَف  لَامَّ َسِمَع الَجْمُع الَكِثري، الَّذي أىََت إِىل الِعيد، أَنَّ يَُسوَع آٍت إِىل أُورََشليم، َحَملُ

ُك  َملِ الرَّب،  اْسِم  ِب اآليِت  ارٌَك  ُمبَ «ُهوَشْعَنا!  يَْرصُُخون:  وُهْم  ِه  اتِ ُمالقَ إِىل  وَخرَُجوا  الَنْخِل، 

َة ِصْهيُون،  َن ا ابْ اَم ُهَو َمْكتُوب: «ال تََخاِيف، يَ ه، كَ يْ َب َعلَ رَكِ يل». ووََجَد يَُسوُع َجْحًشا فَ إِرسائِ

ُهم  ِهَم تَالِميُذُه  ذلَِك، أَوََّل األَْمر، ولِكنَّ ِن أَتَان». وَما فَ ا َعىل َجْحٍش ابْ بً أيِْت رَاكِ ُكِك يَ ُهوَذَا َملِ

َمَع  اَن  الَّذي كَ ُه. والَجْمُع  لَ ُعوُه  ُهم َصَن َعْنُه، وأَنَّ ِتَب  أَنَّ ذلَِك كُ يَُسوع،  َد  ُروا، ِحنَي ُمجِّ تَذَكَّ

ًضا  ُه. ِمْن أَْجِل هَذا أَيْ ْشَهُد لَ اَن يَ نْيِ األَْموَات، كَ اَمُه ِمْن بَ َعاَزَر ِمَن الَقْربِ وأَقَ يَُسوع، ِحنَي دََعا لَ

ُروا:  بَْعض: «أُنْظُ ْعُضُهم لِ وَن بَ يِسيُّ َقاَل الَفرِّ َك اآليَة. فَ لْ َع تِ ُه َصَن ُهم َسِمُعوا أَنَّ اُه الَجْمع، ألَنَّ القَ

ْسُجُدوا يف  يَ اَن بَنَي الَصاِعِديَن لِ ْد ذََهَب ورَاءَُه!». وكَ ُم قَ ا! َها ُهَو الَعالَ ئً َفُعوَن َشيْ إِنَُّكم ال تَْن

وُه  وَسأَلُ يل،  الَجلِ َدا  َصيْ َت  يْ بَ ِمْن  الَّذي  َس  بُّ ِفيلِ ِمْن  هؤُالِء  َدنَا  فَ يِّني.  انِ ونَ اليُ ْعُض  بَ الِعيد، 

أَنْدرَاوُُس  وَجاَء  ألَنْدرَاوُس،  اَل  وقَ ُس  بُّ ِفيلِ َجاَء  فَ يَُسوع».  نَرَى  أَْن  ِريُد  نُ د،  َسيِّ ا  «يَ ائِلني:  قَ

ُسوع. يَ ُس وقَاال لِ بُّ وِفيلِ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري الياس مظلوم)
ِة. وفيه يرىض يسوُع  يحتلُّ أحُد الّشعانني، بحَسِب اإلنجييلِّ يوحّنا، ذروُة حياِة يسوَع العلنيّ

للمرِّة األوىل، أْن يَظهَر ملًكا داخًال إىل عاصمِة ُملِكِه أورشليم، ومتوّجًها إىل هيكِل أورشليم 

ه،  ِة. وِمْن بعِدها يَْصدُر الحكُم املباُرش مبوتِ ليطّهرَه ويعيَده بيَت صالٍة ومقرًّا للعبادِة الحقيقيَّ

ه ومن ثّم قيامِته. فيسرُي إىل آالِمه وموتِ

ها:  نضُع بني أيديكم ثالثَة أفكاٍر للتأّمِل والتَّفكري حولَ

١- "ال تخايف يا ابنة صهيون هوذا ملكك يأيت راكبًا عىل جحش ابن أتان" (زكريا ٩:٩)

ته يختلفان متاًما عن باقي ملوِك األرِض: دخوُل يسوَع إىل أورشليَم وملكيّ

دخوُل املسيحِ عىل جحٍش ابِن أتاِن ال عىل الَفرَِس، يدلُّ عىل أنّه ملٌك وديٌع ومتواضٌع، آٍت 

. ِتمَّ مرشوَع اآلِب الخاليصِّ ليُ

ا مع املفهوِم اليهوديِّ الّذي كان سائًدا وهو أّن املسيَح سيكوُن مللِكه  يًّ ة تتناىف كلّ تُ ُملكيَّ

يِف بل كملِك  ةٌ، فيسوُع دخَل أورشليَم ال كملٍك حريبٍّ بقوِّة السَّ ٌة ووطنيّ أبعاٌد سياسيّ

ِة هذا العامِل كام  ه تختلُف عن ملكيّ تَ الِم بأغصاِن النَّخِل والّزيتوِن، ليشرَي بأّن ملكيَّ السَّ

: "مملكتي ليَسْت من هذا العاملِ" (يو ١٨: ٣٦). قال لبيالطَس البنطيِّ

يِف بل لينتَرص  عَب من الروماِن بقوِّة السَّ انتصاراته: دخَل يسوُع أورشليَم ال ليخلَّص الشَّ

ِه عىل الّصليِب كّفارًة عن خطايانا. عىل الخطيئِة والرشِّ واملوِت مبوتِ

اِت فداًء لآلخرين. نفهُم إذًا أّن منطَق يسوَع هو منطُق الوداعِة والتّواضعِ والّسالِم وبْذِل الذَّ

ُر كلمَة يسوَع لنا "أنتم من  ويبقى الّسؤاُل لنا نحن املدعّوين عىل اسِمه: هل ال زلنا نتذكّ

نيا منطِق القوِّة والكربياِء  نا نعيُش مبنطِق هذه الدُّ م ِمَن العاملِ؟ أم أنّ العامِل ولكّنكم لْستُ

نا؟ ا بذواتِ ِة والتَّضحيِة باآلخرين حبًّ خصيّ والبغِض واملصلحِة الشَّ

٢- حملوا سعف النخل وخرجوا إىل مالقاته وهم يرصخون: "هوشعنا مبارك اآليت باسم الرَّب، 

ملك إرسائيل"

سارَِت الجموُع وراَء يسوَع بعَد أْن شاهدوه يُقيُم لعازر من املوِت، حملوا ُسُعَف النَّخِل ورصخوا 

هم طريقَة خالِصه تركوه ورصخوا  ْصنا، فرأوا فيه املخلَِّص، وملّا مل تعجبْ "هوشعنا"، أي خلِّ

ُد اإلمياَن وإمّنا اإلمياُن املبنيُّ  ر تعليَم الكنيسِة لنا بأّن العجائَب ال تولّ ه". هنا نتذكّ "أصلبْ

عىل الكتاِب املقّدِس واإللتزاِم بتعاليِم الكنيسِة وعيِش األرساِر والثَّباِت يف الّشهادِة للربِّ 

اَس إىل اللِه. ُد أكربَ العجائِب ويجتِذُب النَّ بالفكِر والقوِل والفعِل يف كلِّ زماٍن ومكاٍن يولّ

أحد الشعانين

ونحُن هل ننتظُر الرَّبَّ يسوَع كام هو، ونؤمُن به ونتبُعه كام يريُد هو، وعىل طريقِته، أم 

ِة؟ ما هو جوهُر  نا صاحِب الحلوِل الّرسيعِة والّسحريّ ا لرغباتِ يً ه عىل مزاِجنا، ملبِّ نطلبُ

إمياٌن  هو  العجائِب،  يرتَِكُز عىل  الّذي  اإلمياَن  أنَّ  نعي  اليوم؟ هل  نعيُشه  الذي  نا  إميانِ

قوِط ألنّه مبنيٌّ عىل الرَّمِل؟ وأنَّ اإلمياَن الحقيقيَّ  ينقُصه العمَق الّروحيَّ ومعرٌّض دوًما للسُّ

ليِب؟ خرِة يسوَع وحمِل الصَّ يُبنى عىل الصَّ

د نريد أن نرى يسوع" ٣- "يا سيّ

حضوُر اليونانيّني أي األمُم إىل أورشليَم ليسجدوا يف العيِد، ورغبِتهم يف رؤيِة يسوعَ، دليٌل 

قاطٌع أّن البشارِة بيسوَع والشهادُة له غرُي محصورٍة باملؤمنني ويجُب أن تصَل إىل كّل األمِم 

نا يف بيِتنا  َر اللَه للّذين حولَ ْر دورَنا كمسيحيّني بأْن نُظِه كام أوىص يسوُع تالميَذه. فلنتذكّ

لِّ مكاٍن وزماٍن  ِة، مجّسدين عيَش اإلنجيِل يف كُ نا اليوميَّ ِة حياتِ نا ويف رتابَ وعملِنا، يف زياراتِ

واملَِحُن  اآلالُم  وتنتابُهم  ليِب  الصَّ أماَم حمِل  يتعثـَّرون  الَّذين  هؤالِء  جانِب  إىل  وبخاّصٍة 

عبُة. والتَّجارُب الصَّ

ُد نريُد أن نرى يسوَع"؟ ما الَّذي مينعُنا  ايئ ماذا يعني لنا اليوَم هذا القول: "يا سيّ ونحُن أحبّ

من أنَّ نرى حقيقَة اللِه ونشهَد له؟ أشّدٌة أم ضيٌق أم جوٌع أم عطٌش أم اضطهاٌد أم سيٌف أم 

...؟

ا، دعوٌة لنا أن نرصَخ ليسوَع  ا ووطنيًّ ا وإقتصاديًّ عبِة صّحيًّ اِم الصَّ يف أحِد الّشعانني، ويف هذه األيّ

نا الّصعوباُت  ْصنا. دعوٌة لنا أن نتبَعه دون تردٍّد بخاّصٍة حني تنساُب إىل حياتِ هوشعنا، أي خلِّ

ومحُن اآلالِم واملوِت. دعوٌة لنا أن نشهَد له مبثلِنا فكراً وقوالً وفعالً، آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

مَّ ِبسالٍم إىل  َهلـُ العامل.  َصنا. هلمَّ بسالٍم إىل كنيَسِتَك وإىل  َكنا وُمخلّ َملِ يا  َهلمَّ ِبسالٍم 

نا. هوَشعنا لَك، يا ِبْكَر اآلب، يا ابَن داوَُد وِبكَر البتول. لرَيقُِص الَكوُن  قلوِبنا وعيالِنا وأديرتِ

ُعمُّ األرَض ِمن اآلن وإىل دّهِر الّداهرين. آمني. ُه فرًحا ِبخالِصَك. ولِيأِت ملكوتَُك يَ كلّ

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
َخلِّص َشعَبَك

َك وبارك مرياثَك وارَعُهْم ܀ خلِّص شعبَ

عُهم إىل األبد. وَارفَ

ُه ܀ تبارك الربُّ فإنّ

قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

܀ الربُّ عزيّت وِمَجّني وعليه اتََّكَل قلبي فُنِرصُت،

وابتهَج قلبي وِبنشيدي أعرتُف له.

܀ الربُّ عزُّة شعِبِه

وحصُن خالٍص ملسيحه.



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

يِمَك، أَيُّها الحقُّ نَهتَِدي.  علِ تَ ِنري، وِب ِبَك يا نُوَر العالَم، نَستَ

ة  يَّ السِن أَنوارََك  ا  يَن َعلَ أَرشِْق  نَحيا.  الَحياةُ،  َها  أَيُّ َك،  اتِ َحيَ َوِب

ُع َمرَاِحَل الحياِة إىل  وَن نَقطَ َفٍم طاِهرٍ، وَنَحُن ذاِهبُ َك ِب ارِكَ بَ ُن فَ

األَطفاِل  يَمة  تَرنِ ا  أَفواِهَن َوِيف  ِبَفرَح،  َها  نَحِملُ الزيتُون  أغصاُن  أيِديَنا  ويف  الثاين،  َك  لِقائِ

نُنِشُدَها ِبَشوق: ُمبارٌك اآليِت باسِم الرّب، اآلن وإىل األبد. آمني.

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 
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٤
ترتيلة األحد
طلبة الشعانني

يم ناَء أُورَْشلِ ُهوذَا، يا أَب اَل يَ هللويا، يا ِجبَ

اِل َمِسيِح الربِّ الَعِظيْم وا السِتقبَ مُّ َهلُ

يَك املَرُجوَّ َموُعوَد الَعهِد الَقِديْم َلِ أَمل

يْم وُه بالَرتنِ بُ ُقوا، وَاكِ ِباألَكُفِّ َصفِّ
܀܀܀

الِِمنْي وٍك ظَ ْم َعانَيَت ِمْن ُملُ هللويا، يا َشعُب كَ

اِسِديْن غاٍة وَقُضاٍة فَ اٍم طُ ِمن ُحكَّ

ا اللِه والتَِرشيَع وَاألَحَكاْم نَُسوا وََصايَ

َقاْم وَك بالَفقِر والُعنِف واالنِت أَذَلُّ
܀܀܀

هللويا، يَُسوُع يَدُعو الَشعَب للَعدِل وَالُحِريَّة

ة يُكم بالوَدَاَعة وَالُقدرَة اإللِهيَّ أتِ يَ

وْب ُكوُه يف الُقلُ وهُ، َملِّ لُ قِب وا استَ مُّ َهلُ

ُقوْم َعايِن الَصلَب وَِمَن املَوِت يَ َعنُكْم يُ
܀܀܀

ة وَالَعدِل وَالَسالِم يَك املََحبَّ هللويا، يا َملِ

ِفَداِء اآلنَاِم يَب لِ لَت الَصلِ تََحمَّ

انا َعِن الُعنِف وَالَحرِب يَ َحوِّل وَجَه دُن

لُّ قُطٍر وََشعِب ِبْل بُرشَاَك كُ قتَ يَ وَلْ
܀܀܀

 (من صلوات صباح أسبوع وأحد ا�شعانني، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨
َموات ܀  وَق السَّ َك فَ َمنَّ َجالَلَ ها! ܀ َألَُعظِّ لِّ َم اْسَمَك يف األَرِض كُ ُدنا ما أَعظَ ܀ أيّها الرَّبُّ َسيِّ

ِقم ܀  تَ تَقِيضَ عىل الَعُدَو واملُن ع ܀ أَعَددت لََك ِحصًنا أَماَم ُخصوِمَك لِ فاِل والرُّضَّ واِه األَطْ أَفْ ِب

رَه  ها ܀ ما اإلِنْساُن َحتَّى تَذكُ َب الَّتي ثبتَّ ِعَك والَقَمَر والَكواكِ َك ُصنَع أَصاِب ِعنَدما أرى َسَمواتِ

ه ܀ عىل ُصنعِ  لتَ ه قَليالً ِباملَجِد والَكرامِة كلَّ ِقَده؟ ܀ دوَن اإللِه َحطَطتَ ُن آدََم َحتَّى تَفتَ واْب

رَي  ة ܀ وطَ يَّ َم الَربِّ هائِ ها حتَّى بَ َقَر كلَ َم والبَ َن ه ܀ الَغ َدميه َجَعلتَ يتَه كلُّ َيشًء تَحَت قَ َديَك وَلَّ يَ

َم اْسَمَك يف األَرِض  ُدنا ما أَعظَ َل الِبحار ܀ أَيُّها الرَّبُّ َسيِّ ْحِر ما يَجوُب ُسبُ امر وَسَمَك البَ السَّ

ها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. لِّ كُ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (فل ١/١-١٣)

"هِذْه َصاليت أَْن تَزَْداَد َمَحبَّتُُكم أَكْرَثَ فَأَكْرَثَ يف كُلِّ فَْهٍم وَمْعرِفَة، لِتَُميُِّزوا َما ُهَو األَفَْضل، 

لَِمْجِد  املَِسيِح  ِبيَُسوَع  الِربِّ  مَثَِر  ُمْمتَلِِئنَي ِمن  املَِسيح،  يَْوِم  إِىل  ِعثَاٍر  أَنِْقيَاَء وِبَغرْيِ  فتَُكونوا 

وَمْدِحِه." اللِه 

     
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(يو ١٢/١٢-٢٢)

وا َسَعَف  لَامَّ َسِمَع الَجْمُع الَكِثري، الَّذي أىََت إِىل الِعيد، أَنَّ يَُسوَع آٍت إِىل أُورََشليم، َحَملُ

ُك  َملِ الرَّب،  اْسِم  ِب اآليِت  ارٌَك  ُمبَ «ُهوَشْعَنا!  يَْرصُُخون:  وُهْم  ِه  اتِ ُمالقَ إِىل  وَخرَُجوا  الَنْخِل، 

َة ِصْهيُون،  َن ا ابْ اَم ُهَو َمْكتُوب: «ال تََخاِيف، يَ ه، كَ يْ َب َعلَ رَكِ يل». ووََجَد يَُسوُع َجْحًشا فَ إِرسائِ

ُهم  ِهَم تَالِميُذُه  ذلَِك، أَوََّل األَْمر، ولِكنَّ ِن أَتَان». وَما فَ ا َعىل َجْحٍش ابْ بً أيِْت رَاكِ ُكِك يَ ُهوَذَا َملِ

َمَع  اَن  الَّذي كَ ُه. والَجْمُع  لَ ُعوُه  ُهم َصَن َعْنُه، وأَنَّ ِتَب  أَنَّ ذلَِك كُ يَُسوع،  َد  ُروا، ِحنَي ُمجِّ تَذَكَّ

ًضا  ُه. ِمْن أَْجِل هَذا أَيْ ْشَهُد لَ اَن يَ نْيِ األَْموَات، كَ اَمُه ِمْن بَ َعاَزَر ِمَن الَقْربِ وأَقَ يَُسوع، ِحنَي دََعا لَ

ُروا:  بَْعض: «أُنْظُ ْعُضُهم لِ وَن بَ يِسيُّ َقاَل الَفرِّ َك اآليَة. فَ لْ َع تِ ُه َصَن ُهم َسِمُعوا أَنَّ اُه الَجْمع، ألَنَّ القَ

ْسُجُدوا يف  يَ اَن بَنَي الَصاِعِديَن لِ ْد ذََهَب ورَاءَُه!». وكَ ُم قَ ا! َها ُهَو الَعالَ ئً َفُعوَن َشيْ إِنَُّكم ال تَْن

وُه  وَسأَلُ يل،  الَجلِ َدا  َصيْ َت  يْ بَ ِمْن  الَّذي  َس  بُّ ِفيلِ ِمْن  هؤُالِء  َدنَا  فَ يِّني.  انِ ونَ اليُ ْعُض  بَ الِعيد، 

أَنْدرَاوُُس  وَجاَء  ألَنْدرَاوُس،  اَل  وقَ ُس  بُّ ِفيلِ َجاَء  فَ يَُسوع».  نَرَى  أَْن  ِريُد  نُ د،  َسيِّ ا  «يَ ائِلني:  قَ

ُسوع. يَ ُس وقَاال لِ بُّ وِفيلِ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري الياس مظلوم)
ِة. وفيه يرىض يسوُع  يحتلُّ أحُد الّشعانني، بحَسِب اإلنجييلِّ يوحّنا، ذروُة حياِة يسوَع العلنيّ

للمرِّة األوىل، أْن يَظهَر ملًكا داخًال إىل عاصمِة ُملِكِه أورشليم، ومتوّجًها إىل هيكِل أورشليم 

ه،  ِة. وِمْن بعِدها يَْصدُر الحكُم املباُرش مبوتِ ليطّهرَه ويعيَده بيَت صالٍة ومقرًّا للعبادِة الحقيقيَّ

ه ومن ثّم قيامِته. فيسرُي إىل آالِمه وموتِ

ها:  نضُع بني أيديكم ثالثَة أفكاٍر للتأّمِل والتَّفكري حولَ

١- "ال تخايف يا ابنة صهيون هوذا ملكك يأيت راكبًا عىل جحش ابن أتان" (زكريا ٩:٩)

ته يختلفان متاًما عن باقي ملوِك األرِض: دخوُل يسوَع إىل أورشليَم وملكيّ

دخوُل املسيحِ عىل جحٍش ابِن أتاِن ال عىل الَفرَِس، يدلُّ عىل أنّه ملٌك وديٌع ومتواضٌع، آٍت 

. ِتمَّ مرشوَع اآلِب الخاليصِّ ليُ

ا مع املفهوِم اليهوديِّ الّذي كان سائًدا وهو أّن املسيَح سيكوُن مللِكه  يًّ ة تتناىف كلّ تُ ُملكيَّ

يِف بل كملِك  ةٌ، فيسوُع دخَل أورشليَم ال كملٍك حريبٍّ بقوِّة السَّ ٌة ووطنيّ أبعاٌد سياسيّ

ِة هذا العامِل كام  ه تختلُف عن ملكيّ تَ الِم بأغصاِن النَّخِل والّزيتوِن، ليشرَي بأّن ملكيَّ السَّ

: "مملكتي ليَسْت من هذا العاملِ" (يو ١٨: ٣٦). قال لبيالطَس البنطيِّ

يِف بل لينتَرص  عَب من الروماِن بقوِّة السَّ انتصاراته: دخَل يسوُع أورشليَم ال ليخلَّص الشَّ

ِه عىل الّصليِب كّفارًة عن خطايانا. عىل الخطيئِة والرشِّ واملوِت مبوتِ

اِت فداًء لآلخرين. نفهُم إذًا أّن منطَق يسوَع هو منطُق الوداعِة والتّواضعِ والّسالِم وبْذِل الذَّ

ُر كلمَة يسوَع لنا "أنتم من  ويبقى الّسؤاُل لنا نحن املدعّوين عىل اسِمه: هل ال زلنا نتذكّ

نيا منطِق القوِّة والكربياِء  نا نعيُش مبنطِق هذه الدُّ م ِمَن العاملِ؟ أم أنّ العامِل ولكّنكم لْستُ

نا؟ ا بذواتِ ِة والتَّضحيِة باآلخرين حبًّ خصيّ والبغِض واملصلحِة الشَّ

٢- حملوا سعف النخل وخرجوا إىل مالقاته وهم يرصخون: "هوشعنا مبارك اآليت باسم الرَّب، 

ملك إرسائيل"

سارَِت الجموُع وراَء يسوَع بعَد أْن شاهدوه يُقيُم لعازر من املوِت، حملوا ُسُعَف النَّخِل ورصخوا 

هم طريقَة خالِصه تركوه ورصخوا  ْصنا، فرأوا فيه املخلَِّص، وملّا مل تعجبْ "هوشعنا"، أي خلِّ

ُد اإلمياَن وإمّنا اإلمياُن املبنيُّ  ر تعليَم الكنيسِة لنا بأّن العجائَب ال تولّ ه". هنا نتذكّ "أصلبْ

عىل الكتاِب املقّدِس واإللتزاِم بتعاليِم الكنيسِة وعيِش األرساِر والثَّباِت يف الّشهادِة للربِّ 

اَس إىل اللِه. ُد أكربَ العجائِب ويجتِذُب النَّ بالفكِر والقوِل والفعِل يف كلِّ زماٍن ومكاٍن يولّ

أحد الشعانين

ونحُن هل ننتظُر الرَّبَّ يسوَع كام هو، ونؤمُن به ونتبُعه كام يريُد هو، وعىل طريقِته، أم 

ِة؟ ما هو جوهُر  نا صاحِب الحلوِل الّرسيعِة والّسحريّ ا لرغباتِ يً ه عىل مزاِجنا، ملبِّ نطلبُ

إمياٌن  هو  العجائِب،  يرتَِكُز عىل  الّذي  اإلمياَن  أنَّ  نعي  اليوم؟ هل  نعيُشه  الذي  نا  إميانِ

قوِط ألنّه مبنيٌّ عىل الرَّمِل؟ وأنَّ اإلمياَن الحقيقيَّ  ينقُصه العمَق الّروحيَّ ومعرٌّض دوًما للسُّ

ليِب؟ خرِة يسوَع وحمِل الصَّ يُبنى عىل الصَّ

د نريد أن نرى يسوع" ٣- "يا سيّ

حضوُر اليونانيّني أي األمُم إىل أورشليَم ليسجدوا يف العيِد، ورغبِتهم يف رؤيِة يسوعَ، دليٌل 

قاطٌع أّن البشارِة بيسوَع والشهادُة له غرُي محصورٍة باملؤمنني ويجُب أن تصَل إىل كّل األمِم 

نا يف بيِتنا  َر اللَه للّذين حولَ ْر دورَنا كمسيحيّني بأْن نُظِه كام أوىص يسوُع تالميَذه. فلنتذكّ

لِّ مكاٍن وزماٍن  ِة، مجّسدين عيَش اإلنجيِل يف كُ نا اليوميَّ ِة حياتِ نا ويف رتابَ وعملِنا، يف زياراتِ

واملَِحُن  اآلالُم  وتنتابُهم  ليِب  الصَّ أماَم حمِل  يتعثـَّرون  الَّذين  هؤالِء  جانِب  إىل  وبخاّصٍة 

عبُة. والتَّجارُب الصَّ

ُد نريُد أن نرى يسوَع"؟ ما الَّذي مينعُنا  ايئ ماذا يعني لنا اليوَم هذا القول: "يا سيّ ونحُن أحبّ

من أنَّ نرى حقيقَة اللِه ونشهَد له؟ أشّدٌة أم ضيٌق أم جوٌع أم عطٌش أم اضطهاٌد أم سيٌف أم 

...؟

ا، دعوٌة لنا أن نرصَخ ليسوَع  ا ووطنيًّ ا وإقتصاديًّ عبِة صّحيًّ اِم الصَّ يف أحِد الّشعانني، ويف هذه األيّ

نا الّصعوباُت  ْصنا. دعوٌة لنا أن نتبَعه دون تردٍّد بخاّصٍة حني تنساُب إىل حياتِ هوشعنا، أي خلِّ

ومحُن اآلالِم واملوِت. دعوٌة لنا أن نشهَد له مبثلِنا فكراً وقوالً وفعالً، آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

مَّ ِبسالٍم إىل  َهلـُ العامل.  َصنا. هلمَّ بسالٍم إىل كنيَسِتَك وإىل  َكنا وُمخلّ َملِ يا  َهلمَّ ِبسالٍم 

نا. هوَشعنا لَك، يا ِبْكَر اآلب، يا ابَن داوَُد وِبكَر البتول. لرَيقُِص الَكوُن  قلوِبنا وعيالِنا وأديرتِ

ُعمُّ األرَض ِمن اآلن وإىل دّهِر الّداهرين. آمني. ُه فرًحا ِبخالِصَك. ولِيأِت ملكوتَُك يَ كلّ

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
َخلِّص َشعَبَك

َك وبارك مرياثَك وارَعُهْم ܀ خلِّص شعبَ

عُهم إىل األبد. وَارفَ

ُه ܀ تبارك الربُّ فإنّ

قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

܀ الربُّ عزيّت وِمَجّني وعليه اتََّكَل قلبي فُنِرصُت،

وابتهَج قلبي وِبنشيدي أعرتُف له.

܀ الربُّ عزُّة شعِبِه

وحصُن خالٍص ملسيحه.



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

يِمَك، أَيُّها الحقُّ نَهتَِدي.  علِ تَ ِنري، وِب ِبَك يا نُوَر العالَم، نَستَ

ة  يَّ السِن أَنوارََك  ا  يَن َعلَ أَرشِْق  نَحيا.  الَحياةُ،  َها  أَيُّ َك،  اتِ َحيَ َوِب

ُع َمرَاِحَل الحياِة إىل  وَن نَقطَ َفٍم طاِهرٍ، وَنَحُن ذاِهبُ َك ِب ارِكَ بَ ُن فَ

األَطفاِل  يَمة  تَرنِ ا  أَفواِهَن َوِيف  ِبَفرَح،  َها  نَحِملُ الزيتُون  أغصاُن  أيِديَنا  ويف  الثاين،  َك  لِقائِ

نُنِشُدَها ِبَشوق: ُمبارٌك اآليِت باسِم الرّب، اآلن وإىل األبد. آمني.

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 

ترتيلة األحد
طلبة الشعانني

يم ناَء أُورَْشلِ ُهوذَا، يا أَب اَل يَ هللويا، يا ِجبَ

اِل َمِسيِح الربِّ الَعِظيْم وا السِتقبَ مُّ َهلُ

يَك املَرُجوَّ َموُعوَد الَعهِد الَقِديْم َلِ أَمل

يْم وُه بالَرتنِ بُ ُقوا، وَاكِ ِباألَكُفِّ َصفِّ
܀܀܀

الِِمنْي وٍك ظَ ْم َعانَيَت ِمْن ُملُ هللويا، يا َشعُب كَ

اِسِديْن غاٍة وَقُضاٍة فَ اٍم طُ ِمن ُحكَّ

ا اللِه والتَِرشيَع وَاألَحَكاْم نَُسوا وََصايَ

َقاْم وَك بالَفقِر والُعنِف واالنِت أَذَلُّ
܀܀܀

هللويا، يَُسوُع يَدُعو الَشعَب للَعدِل وَالُحِريَّة

ة يُكم بالوَدَاَعة وَالُقدرَة اإللِهيَّ أتِ يَ

وْب ُكوُه يف الُقلُ وهُ، َملِّ لُ قِب وا استَ مُّ َهلُ

ُقوْم َعايِن الَصلَب وَِمَن املَوِت يَ َعنُكْم يُ
܀܀܀

ة وَالَعدِل وَالَسالِم يَك املََحبَّ هللويا، يا َملِ

ِفَداِء اآلنَاِم يَب لِ لَت الَصلِ تََحمَّ

انا َعِن الُعنِف وَالَحرِب يَ َحوِّل وَجَه دُن

لُّ قُطٍر وََشعِب ِبْل بُرشَاَك كُ قتَ يَ وَلْ
܀܀܀

 (من صلوات صباح أسبوع وأحد ا�شعانني، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨
َموات ܀  وَق السَّ َك فَ َمنَّ َجالَلَ ها! ܀ َألَُعظِّ لِّ َم اْسَمَك يف األَرِض كُ ُدنا ما أَعظَ ܀ أيّها الرَّبُّ َسيِّ

ِقم ܀  تَ تَقِيضَ عىل الَعُدَو واملُن ع ܀ أَعَددت لََك ِحصًنا أَماَم ُخصوِمَك لِ فاِل والرُّضَّ واِه األَطْ أَفْ ِب

رَه  ها ܀ ما اإلِنْساُن َحتَّى تَذكُ َب الَّتي ثبتَّ ِعَك والَقَمَر والَكواكِ َك ُصنَع أَصاِب ِعنَدما أرى َسَمواتِ

ه ܀ عىل ُصنعِ  لتَ ه قَليالً ِباملَجِد والَكرامِة كلَّ ِقَده؟ ܀ دوَن اإللِه َحطَطتَ ُن آدََم َحتَّى تَفتَ واْب

رَي  ة ܀ وطَ يَّ َم الَربِّ هائِ ها حتَّى بَ َقَر كلَ َم والبَ َن ه ܀ الَغ َدميه َجَعلتَ يتَه كلُّ َيشًء تَحَت قَ َديَك وَلَّ يَ

َم اْسَمَك يف األَرِض  ُدنا ما أَعظَ َل الِبحار ܀ أَيُّها الرَّبُّ َسيِّ ْحِر ما يَجوُب ُسبُ امر وَسَمَك البَ السَّ

ها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. لِّ كُ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (فل ١/١-١٣)

"هِذْه َصاليت أَْن تَزَْداَد َمَحبَّتُُكم أَكْرَثَ فَأَكْرَثَ يف كُلِّ فَْهٍم وَمْعرِفَة، لِتَُميُِّزوا َما ُهَو األَفَْضل، 

لَِمْجِد  املَِسيِح  ِبيَُسوَع  الِربِّ  مَثَِر  ُمْمتَلِِئنَي ِمن  املَِسيح،  يَْوِم  إِىل  ِعثَاٍر  أَنِْقيَاَء وِبَغرْيِ  فتَُكونوا 

وَمْدِحِه." اللِه 

     
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(يو ١٢/١٢-٢٢)

وا َسَعَف  لَامَّ َسِمَع الَجْمُع الَكِثري، الَّذي أىََت إِىل الِعيد، أَنَّ يَُسوَع آٍت إِىل أُورََشليم، َحَملُ

ُك  َملِ الرَّب،  اْسِم  ِب اآليِت  ارٌَك  ُمبَ «ُهوَشْعَنا!  يَْرصُُخون:  وُهْم  ِه  اتِ ُمالقَ إِىل  وَخرَُجوا  الَنْخِل، 

َة ِصْهيُون،  َن ا ابْ اَم ُهَو َمْكتُوب: «ال تََخاِيف، يَ ه، كَ يْ َب َعلَ رَكِ يل». ووََجَد يَُسوُع َجْحًشا فَ إِرسائِ

ُهم  ِهَم تَالِميُذُه  ذلَِك، أَوََّل األَْمر، ولِكنَّ ِن أَتَان». وَما فَ ا َعىل َجْحٍش ابْ بً أيِْت رَاكِ ُكِك يَ ُهوَذَا َملِ

َمَع  اَن  الَّذي كَ ُه. والَجْمُع  لَ ُعوُه  ُهم َصَن َعْنُه، وأَنَّ ِتَب  أَنَّ ذلَِك كُ يَُسوع،  َد  ُروا، ِحنَي ُمجِّ تَذَكَّ

ًضا  ُه. ِمْن أَْجِل هَذا أَيْ ْشَهُد لَ اَن يَ نْيِ األَْموَات، كَ اَمُه ِمْن بَ َعاَزَر ِمَن الَقْربِ وأَقَ يَُسوع، ِحنَي دََعا لَ

ُروا:  بَْعض: «أُنْظُ ْعُضُهم لِ وَن بَ يِسيُّ َقاَل الَفرِّ َك اآليَة. فَ لْ َع تِ ُه َصَن ُهم َسِمُعوا أَنَّ اُه الَجْمع، ألَنَّ القَ

ْسُجُدوا يف  يَ اَن بَنَي الَصاِعِديَن لِ ْد ذََهَب ورَاءَُه!». وكَ ُم قَ ا! َها ُهَو الَعالَ ئً َفُعوَن َشيْ إِنَُّكم ال تَْن

وُه  وَسأَلُ يل،  الَجلِ َدا  َصيْ َت  يْ بَ ِمْن  الَّذي  َس  بُّ ِفيلِ ِمْن  هؤُالِء  َدنَا  فَ يِّني.  انِ ونَ اليُ ْعُض  بَ الِعيد، 

أَنْدرَاوُُس  وَجاَء  ألَنْدرَاوُس،  اَل  وقَ ُس  بُّ ِفيلِ َجاَء  فَ يَُسوع».  نَرَى  أَْن  ِريُد  نُ د،  َسيِّ ا  «يَ ائِلني:  قَ

ُسوع. يَ ُس وقَاال لِ بُّ وِفيلِ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري الياس مظلوم)
ِة. وفيه يرىض يسوُع  يحتلُّ أحُد الّشعانني، بحَسِب اإلنجييلِّ يوحّنا، ذروُة حياِة يسوَع العلنيّ

للمرِّة األوىل، أْن يَظهَر ملًكا داخًال إىل عاصمِة ُملِكِه أورشليم، ومتوّجًها إىل هيكِل أورشليم 

ه،  ِة. وِمْن بعِدها يَْصدُر الحكُم املباُرش مبوتِ ليطّهرَه ويعيَده بيَت صالٍة ومقرًّا للعبادِة الحقيقيَّ

ه ومن ثّم قيامِته. فيسرُي إىل آالِمه وموتِ

ها:  نضُع بني أيديكم ثالثَة أفكاٍر للتأّمِل والتَّفكري حولَ

anteliasdiocese.com

٥

١- "ال تخايف يا ابنة صهيون هوذا ملكك يأيت راكبًا عىل جحش ابن أتان" (زكريا ٩:٩)

ته يختلفان متاًما عن باقي ملوِك األرِض: دخوُل يسوَع إىل أورشليَم وملكيّ

دخوُل املسيحِ عىل جحٍش ابِن أتاِن ال عىل الَفرَِس، يدلُّ عىل أنّه ملٌك وديٌع ومتواضٌع، آٍت 

. ِتمَّ مرشوَع اآلِب الخاليصِّ ليُ

ا مع املفهوِم اليهوديِّ الّذي كان سائًدا وهو أّن املسيَح سيكوُن مللِكه  يًّ ة تتناىف كلّ تُ ُملكيَّ

يِف بل كملِك  ةٌ، فيسوُع دخَل أورشليَم ال كملٍك حريبٍّ بقوِّة السَّ ٌة ووطنيّ أبعاٌد سياسيّ

ِة هذا العامِل كام  ه تختلُف عن ملكيّ تَ الِم بأغصاِن النَّخِل والّزيتوِن، ليشرَي بأّن ملكيَّ السَّ

: "مملكتي ليَسْت من هذا العاملِ" (يو ١٨: ٣٦). قال لبيالطَس البنطيِّ

يِف بل لينتَرص  عَب من الروماِن بقوِّة السَّ انتصاراته: دخَل يسوُع أورشليَم ال ليخلَّص الشَّ

ِه عىل الّصليِب كّفارًة عن خطايانا. عىل الخطيئِة والرشِّ واملوِت مبوتِ

اِت فداًء لآلخرين. نفهُم إذًا أّن منطَق يسوَع هو منطُق الوداعِة والتّواضعِ والّسالِم وبْذِل الذَّ

ُر كلمَة يسوَع لنا "أنتم من  ويبقى الّسؤاُل لنا نحن املدعّوين عىل اسِمه: هل ال زلنا نتذكّ

نيا منطِق القوِّة والكربياِء  نا نعيُش مبنطِق هذه الدُّ م ِمَن العاملِ؟ أم أنّ العامِل ولكّنكم لْستُ

نا؟ ا بذواتِ ِة والتَّضحيِة باآلخرين حبًّ خصيّ والبغِض واملصلحِة الشَّ

٢- حملوا سعف النخل وخرجوا إىل مالقاته وهم يرصخون: "هوشعنا مبارك اآليت باسم الرَّب، 

ملك إرسائيل"

سارَِت الجموُع وراَء يسوَع بعَد أْن شاهدوه يُقيُم لعازر من املوِت، حملوا ُسُعَف النَّخِل ورصخوا 

هم طريقَة خالِصه تركوه ورصخوا  ْصنا، فرأوا فيه املخلَِّص، وملّا مل تعجبْ "هوشعنا"، أي خلِّ

ُد اإلمياَن وإمّنا اإلمياُن املبنيُّ  ر تعليَم الكنيسِة لنا بأّن العجائَب ال تولّ ه". هنا نتذكّ "أصلبْ

عىل الكتاِب املقّدِس واإللتزاِم بتعاليِم الكنيسِة وعيِش األرساِر والثَّباِت يف الّشهادِة للربِّ 

اَس إىل اللِه. ُد أكربَ العجائِب ويجتِذُب النَّ بالفكِر والقوِل والفعِل يف كلِّ زماٍن ومكاٍن يولّ

أحد الشعانين

ونحُن هل ننتظُر الرَّبَّ يسوَع كام هو، ونؤمُن به ونتبُعه كام يريُد هو، وعىل طريقِته، أم 

ِة؟ ما هو جوهُر  نا صاحِب الحلوِل الّرسيعِة والّسحريّ ا لرغباتِ يً ه عىل مزاِجنا، ملبِّ نطلبُ

إمياٌن  هو  العجائِب،  يرتَِكُز عىل  الّذي  اإلمياَن  أنَّ  نعي  اليوم؟ هل  نعيُشه  الذي  نا  إميانِ

قوِط ألنّه مبنيٌّ عىل الرَّمِل؟ وأنَّ اإلمياَن الحقيقيَّ  ينقُصه العمَق الّروحيَّ ومعرٌّض دوًما للسُّ

ليِب؟ خرِة يسوَع وحمِل الصَّ يُبنى عىل الصَّ

د نريد أن نرى يسوع" ٣- "يا سيّ

حضوُر اليونانيّني أي األمُم إىل أورشليَم ليسجدوا يف العيِد، ورغبِتهم يف رؤيِة يسوعَ، دليٌل 

قاطٌع أّن البشارِة بيسوَع والشهادُة له غرُي محصورٍة باملؤمنني ويجُب أن تصَل إىل كّل األمِم 

نا يف بيِتنا  َر اللَه للّذين حولَ ْر دورَنا كمسيحيّني بأْن نُظِه كام أوىص يسوُع تالميَذه. فلنتذكّ

لِّ مكاٍن وزماٍن  ِة، مجّسدين عيَش اإلنجيِل يف كُ نا اليوميَّ ِة حياتِ نا ويف رتابَ وعملِنا، يف زياراتِ

واملَِحُن  اآلالُم  وتنتابُهم  ليِب  الصَّ أماَم حمِل  يتعثـَّرون  الَّذين  هؤالِء  جانِب  إىل  وبخاّصٍة 

عبُة. والتَّجارُب الصَّ

ُد نريُد أن نرى يسوَع"؟ ما الَّذي مينعُنا  ايئ ماذا يعني لنا اليوَم هذا القول: "يا سيّ ونحُن أحبّ

من أنَّ نرى حقيقَة اللِه ونشهَد له؟ أشّدٌة أم ضيٌق أم جوٌع أم عطٌش أم اضطهاٌد أم سيٌف أم 

...؟

ا، دعوٌة لنا أن نرصَخ ليسوَع  ا ووطنيًّ ا وإقتصاديًّ عبِة صّحيًّ اِم الصَّ يف أحِد الّشعانني، ويف هذه األيّ

نا الّصعوباُت  ْصنا. دعوٌة لنا أن نتبَعه دون تردٍّد بخاّصٍة حني تنساُب إىل حياتِ هوشعنا، أي خلِّ

ومحُن اآلالِم واملوِت. دعوٌة لنا أن نشهَد له مبثلِنا فكراً وقوالً وفعالً، آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

مَّ ِبسالٍم إىل  َهلـُ العامل.  َصنا. هلمَّ بسالٍم إىل كنيَسِتَك وإىل  َكنا وُمخلّ َملِ يا  َهلمَّ ِبسالٍم 

نا. هوَشعنا لَك، يا ِبْكَر اآلب، يا ابَن داوَُد وِبكَر البتول. لرَيقُِص الَكوُن  قلوِبنا وعيالِنا وأديرتِ

ُعمُّ األرَض ِمن اآلن وإىل دّهِر الّداهرين. آمني. ُه فرًحا ِبخالِصَك. ولِيأِت ملكوتَُك يَ كلّ

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
َخلِّص َشعَبَك

َك وبارك مرياثَك وارَعُهْم ܀ خلِّص شعبَ

عُهم إىل األبد. وَارفَ

ُه ܀ تبارك الربُّ فإنّ

قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

܀ الربُّ عزيّت وِمَجّني وعليه اتََّكَل قلبي فُنِرصُت،

وابتهَج قلبي وِبنشيدي أعرتُف له.

܀ الربُّ عزُّة شعِبِه

وحصُن خالٍص ملسيحه.



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

يِمَك، أَيُّها الحقُّ نَهتَِدي.  علِ تَ ِنري، وِب ِبَك يا نُوَر العالَم، نَستَ

ة  يَّ السِن أَنوارََك  ا  يَن َعلَ أَرشِْق  نَحيا.  الَحياةُ،  َها  أَيُّ َك،  اتِ َحيَ َوِب

ُع َمرَاِحَل الحياِة إىل  وَن نَقطَ َفٍم طاِهرٍ، وَنَحُن ذاِهبُ َك ِب ارِكَ بَ ُن فَ

األَطفاِل  يَمة  تَرنِ ا  أَفواِهَن َوِيف  ِبَفرَح،  َها  نَحِملُ الزيتُون  أغصاُن  أيِديَنا  ويف  الثاين،  َك  لِقائِ

نُنِشُدَها ِبَشوق: ُمبارٌك اآليِت باسِم الرّب، اآلن وإىل األبد. آمني.

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 

ترتيلة األحد
طلبة الشعانني

يم ناَء أُورَْشلِ ُهوذَا، يا أَب اَل يَ هللويا، يا ِجبَ

اِل َمِسيِح الربِّ الَعِظيْم وا السِتقبَ مُّ َهلُ

يَك املَرُجوَّ َموُعوَد الَعهِد الَقِديْم َلِ أَمل

يْم وُه بالَرتنِ بُ ُقوا، وَاكِ ِباألَكُفِّ َصفِّ
܀܀܀

الِِمنْي وٍك ظَ ْم َعانَيَت ِمْن ُملُ هللويا، يا َشعُب كَ

اِسِديْن غاٍة وَقُضاٍة فَ اٍم طُ ِمن ُحكَّ

ا اللِه والتَِرشيَع وَاألَحَكاْم نَُسوا وََصايَ

َقاْم وَك بالَفقِر والُعنِف واالنِت أَذَلُّ
܀܀܀

هللويا، يَُسوُع يَدُعو الَشعَب للَعدِل وَالُحِريَّة

يُكم بالوَدَاَعة وَالُقدرَة اإللِهيَّة أتِ يَ

وْب ُكوُه يف الُقلُ وهُ، َملِّ لُ قِب وا استَ مُّ َهلُ

ُقوْم َعايِن الَصلَب وَِمَن املَوِت يَ َعنُكْم يُ
܀܀܀

ة وَالَعدِل وَالَسالِم يَك املََحبَّ هللويا، يا َملِ

ِفَداِء اآلنَاِم يَب لِ لَت الَصلِ تََحمَّ

انا َعِن الُعنِف وَالَحرِب يَ َحوِّل وَجَه دُن

لُّ قُطٍر وََشعِب ِبْل بُرشَاَك كُ قتَ يَ وَلْ
܀܀܀

 (من صلوات صباح أسبوع وأحد ا�شعانني، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨
َموات ܀  وَق السَّ َك فَ َمنَّ َجالَلَ ها! ܀ َألَُعظِّ لِّ َم اْسَمَك يف األَرِض كُ ُدنا ما أَعظَ ܀ أيّها الرَّبُّ َسيِّ

ِقم ܀  تَ تَقِيضَ عىل الَعُدَو واملُن ع ܀ أَعَددت لََك ِحصًنا أَماَم ُخصوِمَك لِ فاِل والرُّضَّ واِه األَطْ أَفْ ِب

رَه  ها ܀ ما اإلِنْساُن َحتَّى تَذكُ َب الَّتي ثبتَّ ِعَك والَقَمَر والَكواكِ َك ُصنَع أَصاِب ِعنَدما أرى َسَمواتِ

ه ܀ عىل ُصنعِ  لتَ ه قَليالً ِباملَجِد والَكرامِة كلَّ ِقَده؟ ܀ دوَن اإللِه َحطَطتَ ُن آدََم َحتَّى تَفتَ واْب

رَي  ة ܀ وطَ يَّ َم الَربِّ هائِ ها حتَّى بَ َقَر كلَ َم والبَ َن ه ܀ الَغ َدميه َجَعلتَ يتَه كلُّ َيشًء تَحَت قَ َديَك وَلَّ يَ

َم اْسَمَك يف األَرِض  ُدنا ما أَعظَ َل الِبحار ܀ أَيُّها الرَّبُّ َسيِّ ْحِر ما يَجوُب ُسبُ امر وَسَمَك البَ السَّ

ها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. لِّ كُ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (فل ١/١-١٣)

"هِذْه َصاليت أَْن تَزَْداَد َمَحبَّتُُكم أَكْرَثَ فَأَكْرَثَ يف كُلِّ فَْهٍم وَمْعرِفَة، لِتَُميُِّزوا َما ُهَو األَفَْضل، 

لَِمْجِد  املَِسيِح  ِبيَُسوَع  الِربِّ  مَثَِر  ُمْمتَلِِئنَي ِمن  املَِسيح،  يَْوِم  إِىل  ِعثَاٍر  أَنِْقيَاَء وِبَغرْيِ  فتَُكونوا 

وَمْدِحِه." اللِه 

     
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(يو ١٢/١٢-٢٢)

وا َسَعَف  لَامَّ َسِمَع الَجْمُع الَكِثري، الَّذي أىََت إِىل الِعيد، أَنَّ يَُسوَع آٍت إِىل أُورََشليم، َحَملُ

ُك  َملِ الرَّب،  اْسِم  ِب اآليِت  ارٌَك  ُمبَ «ُهوَشْعَنا!  يَْرصُُخون:  وُهْم  ِه  اتِ ُمالقَ إِىل  وَخرَُجوا  الَنْخِل، 

َة ِصْهيُون،  َن ا ابْ اَم ُهَو َمْكتُوب: «ال تََخاِيف، يَ ه، كَ يْ َب َعلَ رَكِ يل». ووََجَد يَُسوُع َجْحًشا فَ إِرسائِ

ُهم  ِهَم تَالِميُذُه  ذلَِك، أَوََّل األَْمر، ولِكنَّ ِن أَتَان». وَما فَ ا َعىل َجْحٍش ابْ بً أيِْت رَاكِ ُكِك يَ ُهوَذَا َملِ

َمَع  اَن  الَّذي كَ ُه. والَجْمُع  لَ ُعوُه  ُهم َصَن َعْنُه، وأَنَّ ِتَب  أَنَّ ذلَِك كُ يَُسوع،  َد  ُروا، ِحنَي ُمجِّ تَذَكَّ

ًضا  ُه. ِمْن أَْجِل هَذا أَيْ ْشَهُد لَ اَن يَ نْيِ األَْموَات، كَ اَمُه ِمْن بَ َعاَزَر ِمَن الَقْربِ وأَقَ يَُسوع، ِحنَي دََعا لَ

ُروا:  بَْعض: «أُنْظُ ْعُضُهم لِ وَن بَ يِسيُّ َقاَل الَفرِّ َك اآليَة. فَ لْ َع تِ ُه َصَن ُهم َسِمُعوا أَنَّ اُه الَجْمع، ألَنَّ القَ

ْسُجُدوا يف  يَ اَن بَنَي الَصاِعِديَن لِ ْد ذََهَب ورَاءَُه!». وكَ ُم قَ ا! َها ُهَو الَعالَ ئً َفُعوَن َشيْ إِنَُّكم ال تَْن

وُه  وَسأَلُ يل،  الَجلِ َدا  َصيْ َت  يْ بَ ِمْن  الَّذي  َس  بُّ ِفيلِ ِمْن  هؤُالِء  َدنَا  فَ يِّني.  انِ ونَ اليُ ْعُض  بَ الِعيد، 

أَنْدرَاوُُس  وَجاَء  ألَنْدرَاوُس،  اَل  وقَ ُس  بُّ ِفيلِ َجاَء  فَ يَُسوع».  نَرَى  أَْن  ِريُد  نُ د،  َسيِّ ا  «يَ ائِلني:  قَ

ُسوع. يَ ُس وقَاال لِ بُّ وِفيلِ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري الياس مظلوم)
ِة. وفيه يرىض يسوُع  يحتلُّ أحُد الّشعانني، بحَسِب اإلنجييلِّ يوحّنا، ذروُة حياِة يسوَع العلنيّ

للمرِّة األوىل، أْن يَظهَر ملًكا داخًال إىل عاصمِة ُملِكِه أورشليم، ومتوّجًها إىل هيكِل أورشليم 

ه،  ِة. وِمْن بعِدها يَْصدُر الحكُم املباُرش مبوتِ ليطّهرَه ويعيَده بيَت صالٍة ومقرًّا للعبادِة الحقيقيَّ

ه ومن ثّم قيامِته. فيسرُي إىل آالِمه وموتِ

ها:  نضُع بني أيديكم ثالثَة أفكاٍر للتأّمِل والتَّفكري حولَ

١- "ال تخايف يا ابنة صهيون هوذا ملكك يأيت راكبًا عىل جحش ابن أتان" (زكريا ٩:٩)

ته يختلفان متاًما عن باقي ملوِك األرِض: دخوُل يسوَع إىل أورشليَم وملكيّ

دخوُل املسيحِ عىل جحٍش ابِن أتاِن ال عىل الَفرَِس، يدلُّ عىل أنّه ملٌك وديٌع ومتواضٌع، آٍت 

. ِتمَّ مرشوَع اآلِب الخاليصِّ ليُ

ا مع املفهوِم اليهوديِّ الّذي كان سائًدا وهو أّن املسيَح سيكوُن مللِكه  يًّ ة تتناىف كلّ تُ ُملكيَّ

يِف بل كملِك  ةٌ، فيسوُع دخَل أورشليَم ال كملٍك حريبٍّ بقوِّة السَّ ٌة ووطنيّ أبعاٌد سياسيّ

ِة هذا العامِل كام  ه تختلُف عن ملكيّ تَ الِم بأغصاِن النَّخِل والّزيتوِن، ليشرَي بأّن ملكيَّ السَّ

: "مملكتي ليَسْت من هذا العاملِ" (يو ١٨: ٣٦). قال لبيالطَس البنطيِّ

يِف بل لينتَرص  عَب من الروماِن بقوِّة السَّ انتصاراته: دخَل يسوُع أورشليَم ال ليخلَّص الشَّ

ِه عىل الّصليِب كّفارًة عن خطايانا. عىل الخطيئِة والرشِّ واملوِت مبوتِ

اِت فداًء لآلخرين. نفهُم إذًا أّن منطَق يسوَع هو منطُق الوداعِة والتّواضعِ والّسالِم وبْذِل الذَّ

ُر كلمَة يسوَع لنا "أنتم من  ويبقى الّسؤاُل لنا نحن املدعّوين عىل اسِمه: هل ال زلنا نتذكّ

نيا منطِق القوِّة والكربياِء  نا نعيُش مبنطِق هذه الدُّ م ِمَن العاملِ؟ أم أنّ العامِل ولكّنكم لْستُ

نا؟ ا بذواتِ ِة والتَّضحيِة باآلخرين حبًّ خصيّ والبغِض واملصلحِة الشَّ

٢- حملوا سعف النخل وخرجوا إىل مالقاته وهم يرصخون: "هوشعنا مبارك اآليت باسم الرَّب، 

ملك إرسائيل"

سارَِت الجموُع وراَء يسوَع بعَد أْن شاهدوه يُقيُم لعازر من املوِت، حملوا ُسُعَف النَّخِل ورصخوا 

هم طريقَة خالِصه تركوه ورصخوا  ْصنا، فرأوا فيه املخلَِّص، وملّا مل تعجبْ "هوشعنا"، أي خلِّ

ُد اإلمياَن وإمّنا اإلمياُن املبنيُّ  ر تعليَم الكنيسِة لنا بأّن العجائَب ال تولّ ه". هنا نتذكّ "أصلبْ

عىل الكتاِب املقّدِس واإللتزاِم بتعاليِم الكنيسِة وعيِش األرساِر والثَّباِت يف الّشهادِة للربِّ 

اَس إىل اللِه. ُد أكربَ العجائِب ويجتِذُب النَّ بالفكِر والقوِل والفعِل يف كلِّ زماٍن ومكاٍن يولّ
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ونحُن هل ننتظُر الرَّبَّ يسوَع كام هو، ونؤمُن به ونتبُعه كام يريُد هو، وعىل طريقِته، أم 

ِة؟ ما هو جوهُر  نا صاحِب الحلوِل الّرسيعِة والّسحريّ ا لرغباتِ يً ه عىل مزاِجنا، ملبِّ نطلبُ

إمياٌن  هو  العجائِب،  يرتَِكُز عىل  الّذي  اإلمياَن  أنَّ  نعي  اليوم؟ هل  نعيُشه  الذي  نا  إميانِ

قوِط ألنّه مبنيٌّ عىل الرَّمِل؟ وأنَّ اإلمياَن الحقيقيَّ  ينقُصه العمَق الّروحيَّ ومعرٌّض دوًما للسُّ

ليِب؟ خرِة يسوَع وحمِل الصَّ يُبنى عىل الصَّ

د نريد أن نرى يسوع" ٣- "يا سيّ

حضوُر اليونانيّني أي األمُم إىل أورشليَم ليسجدوا يف العيِد، ورغبِتهم يف رؤيِة يسوعَ، دليٌل 

قاطٌع أّن البشارِة بيسوَع والشهادُة له غرُي محصورٍة باملؤمنني ويجُب أن تصَل إىل كّل األمِم 

نا يف بيِتنا  َر اللَه للّذين حولَ ْر دورَنا كمسيحيّني بأْن نُظِه كام أوىص يسوُع تالميَذه. فلنتذكّ

لِّ مكاٍن وزماٍن  ِة، مجّسدين عيَش اإلنجيِل يف كُ نا اليوميَّ ِة حياتِ نا ويف رتابَ وعملِنا، يف زياراتِ

واملَِحُن  اآلالُم  وتنتابُهم  ليِب  الصَّ أماَم حمِل  يتعثـَّرون  الَّذين  هؤالِء  جانِب  إىل  وبخاّصٍة 

عبُة. والتَّجارُب الصَّ

ُد نريُد أن نرى يسوَع"؟ ما الَّذي مينعُنا  ايئ ماذا يعني لنا اليوَم هذا القول: "يا سيّ ونحُن أحبّ

من أنَّ نرى حقيقَة اللِه ونشهَد له؟ أشّدٌة أم ضيٌق أم جوٌع أم عطٌش أم اضطهاٌد أم سيٌف أم 

...؟

ا، دعوٌة لنا أن نرصَخ ليسوَع  ا ووطنيًّ ا وإقتصاديًّ عبِة صّحيًّ اِم الصَّ يف أحِد الّشعانني، ويف هذه األيّ

نا الّصعوباُت  ْصنا. دعوٌة لنا أن نتبَعه دون تردٍّد بخاّصٍة حني تنساُب إىل حياتِ هوشعنا، أي خلِّ

ومحُن اآلالِم واملوِت. دعوٌة لنا أن نشهَد له مبثلِنا فكراً وقوالً وفعالً، آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

مَّ ِبسالٍم إىل  َهلـُ العامل.  َصنا. هلمَّ بسالٍم إىل كنيَسِتَك وإىل  َكنا وُمخلّ َملِ يا  َهلمَّ ِبسالٍم 

نا. هوَشعنا لَك، يا ِبْكَر اآلب، يا ابَن داوَُد وِبكَر البتول. لرَيقُِص الَكوُن  قلوِبنا وعيالِنا وأديرتِ

ُعمُّ األرَض ِمن اآلن وإىل دّهِر الّداهرين. آمني. ُه فرًحا ِبخالِصَك. ولِيأِت ملكوتَُك يَ كلّ

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
َخلِّص َشعَبَك

َك وبارك مرياثَك وارَعُهْم ܀ خلِّص شعبَ

عُهم إىل األبد. وَارفَ

ُه ܀ تبارك الربُّ فإنّ

قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

܀ الربُّ عزيّت وِمَجّني وعليه اتََّكَل قلبي فُنِرصُت،

وابتهَج قلبي وِبنشيدي أعرتُف له.

܀ الربُّ عزُّة شعِبِه

وحصُن خالٍص ملسيحه.



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

يِمَك، أَيُّها الحقُّ نَهتَِدي.  علِ تَ ِنري، وِب ِبَك يا نُوَر العالَم، نَستَ

ة  يَّ السِن أَنوارََك  ا  يَن َعلَ أَرشِْق  نَحيا.  الَحياةُ،  َها  أَيُّ َك،  اتِ َحيَ َوِب

ُع َمرَاِحَل الحياِة إىل  وَن نَقطَ َفٍم طاِهرٍ، وَنَحُن ذاِهبُ َك ِب ارِكَ بَ ُن فَ

األَطفاِل  يَمة  تَرنِ ا  أَفواِهَن َوِيف  ِبَفرَح،  َها  نَحِملُ الزيتُون  أغصاُن  أيِديَنا  ويف  الثاين،  َك  لِقائِ

نُنِشُدَها ِبَشوق: ُمبارٌك اآليِت باسِم الرّب، اآلن وإىل األبد. آمني.

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 

ترتيلة األحد
طلبة الشعانني

يم ناَء أُورَْشلِ ُهوذَا، يا أَب اَل يَ هللويا، يا ِجبَ

اِل َمِسيِح الربِّ الَعِظيْم وا السِتقبَ مُّ َهلُ

يَك املَرُجوَّ َموُعوَد الَعهِد الَقِديْم َلِ أَمل

يْم وُه بالَرتنِ بُ ُقوا، وَاكِ ِباألَكُفِّ َصفِّ
܀܀܀

الِِمنْي وٍك ظَ ْم َعانَيَت ِمْن ُملُ هللويا، يا َشعُب كَ

اِسِديْن غاٍة وَقُضاٍة فَ اٍم طُ ِمن ُحكَّ

ا اللِه والتَِرشيَع وَاألَحَكاْم نَُسوا وََصايَ

َقاْم وَك بالَفقِر والُعنِف واالنِت أَذَلُّ
܀܀܀

هللويا، يَُسوُع يَدُعو الَشعَب للَعدِل وَالُحِريَّة

يُكم بالوَدَاَعة وَالُقدرَة اإللِهيَّة أتِ يَ

وْب ُكوُه يف الُقلُ وهُ، َملِّ لُ قِب وا استَ مُّ َهلُ

ُقوْم َعايِن الَصلَب وَِمَن املَوِت يَ َعنُكْم يُ
܀܀܀

ة وَالَعدِل وَالَسالِم يَك املََحبَّ هللويا، يا َملِ

ِفَداِء اآلنَاِم يَب لِ لَت الَصلِ تََحمَّ

انا َعِن الُعنِف وَالَحرِب يَ َحوِّل وَجَه دُن

لُّ قُطٍر وََشعِب ِبْل بُرشَاَك كُ قتَ يَ وَلْ
܀܀܀

 (من صلوات صباح أسبوع وأحد ا�شعانني، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨
َموات ܀  وَق السَّ َك فَ َمنَّ َجالَلَ ها! ܀ َألَُعظِّ لِّ َم اْسَمَك يف األَرِض كُ ُدنا ما أَعظَ ܀ أيّها الرَّبُّ َسيِّ

ِقم ܀  تَ تَقِيضَ عىل الَعُدَو واملُن ع ܀ أَعَددت لََك ِحصًنا أَماَم ُخصوِمَك لِ فاِل والرُّضَّ واِه األَطْ أَفْ ِب

رَه  ها ܀ ما اإلِنْساُن َحتَّى تَذكُ َب الَّتي ثبتَّ ِعَك والَقَمَر والَكواكِ َك ُصنَع أَصاِب ِعنَدما أرى َسَمواتِ

ه ܀ عىل ُصنعِ  لتَ ه قَليالً ِباملَجِد والَكرامِة كلَّ ِقَده؟ ܀ دوَن اإللِه َحطَطتَ ُن آدََم َحتَّى تَفتَ واْب

رَي  ة ܀ وطَ يَّ َم الَربِّ هائِ ها حتَّى بَ َقَر كلَ َم والبَ َن ه ܀ الَغ َدميه َجَعلتَ يتَه كلُّ َيشًء تَحَت قَ َديَك وَلَّ يَ

َم اْسَمَك يف األَرِض  ُدنا ما أَعظَ َل الِبحار ܀ أَيُّها الرَّبُّ َسيِّ ْحِر ما يَجوُب ُسبُ امر وَسَمَك البَ السَّ

ها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. لِّ كُ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (فل ١/١-١٣)

"هِذْه َصاليت أَْن تَزَْداَد َمَحبَّتُُكم أَكْرَثَ فَأَكْرَثَ يف كُلِّ فَْهٍم وَمْعرِفَة، لِتَُميُِّزوا َما ُهَو األَفَْضل، 

لَِمْجِد  املَِسيِح  ِبيَُسوَع  الِربِّ  مَثَِر  ُمْمتَلِِئنَي ِمن  املَِسيح،  يَْوِم  إِىل  ِعثَاٍر  أَنِْقيَاَء وِبَغرْيِ  فتَُكونوا 

وَمْدِحِه." اللِه 

     
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(يو ١٢/١٢-٢٢)

وا َسَعَف  لَامَّ َسِمَع الَجْمُع الَكِثري، الَّذي أىََت إِىل الِعيد، أَنَّ يَُسوَع آٍت إِىل أُورََشليم، َحَملُ

ُك  َملِ الرَّب،  اْسِم  ِب اآليِت  ارٌَك  ُمبَ «ُهوَشْعَنا!  يَْرصُُخون:  وُهْم  ِه  اتِ ُمالقَ إِىل  وَخرَُجوا  الَنْخِل، 

َة ِصْهيُون،  َن ا ابْ اَم ُهَو َمْكتُوب: «ال تََخاِيف، يَ ه، كَ يْ َب َعلَ رَكِ يل». ووََجَد يَُسوُع َجْحًشا فَ إِرسائِ

ُهم  ِهَم تَالِميُذُه  ذلَِك، أَوََّل األَْمر، ولِكنَّ ِن أَتَان». وَما فَ ا َعىل َجْحٍش ابْ بً أيِْت رَاكِ ُكِك يَ ُهوَذَا َملِ

َمَع  اَن  الَّذي كَ ُه. والَجْمُع  لَ ُعوُه  ُهم َصَن َعْنُه، وأَنَّ ِتَب  أَنَّ ذلَِك كُ يَُسوع،  َد  ُروا، ِحنَي ُمجِّ تَذَكَّ

ًضا  ُه. ِمْن أَْجِل هَذا أَيْ ْشَهُد لَ اَن يَ نْيِ األَْموَات، كَ اَمُه ِمْن بَ َعاَزَر ِمَن الَقْربِ وأَقَ يَُسوع، ِحنَي دََعا لَ

ُروا:  بَْعض: «أُنْظُ ْعُضُهم لِ وَن بَ يِسيُّ َقاَل الَفرِّ َك اآليَة. فَ لْ َع تِ ُه َصَن ُهم َسِمُعوا أَنَّ اُه الَجْمع، ألَنَّ القَ

ْسُجُدوا يف  يَ اَن بَنَي الَصاِعِديَن لِ ْد ذََهَب ورَاءَُه!». وكَ ُم قَ ا! َها ُهَو الَعالَ ئً َفُعوَن َشيْ إِنَُّكم ال تَْن

وُه  وَسأَلُ يل،  الَجلِ َدا  َصيْ َت  يْ بَ ِمْن  الَّذي  َس  بُّ ِفيلِ ِمْن  هؤُالِء  َدنَا  فَ يِّني.  انِ ونَ اليُ ْعُض  بَ الِعيد، 

أَنْدرَاوُُس  وَجاَء  ألَنْدرَاوُس،  اَل  وقَ ُس  بُّ ِفيلِ َجاَء  فَ يَُسوع».  نَرَى  أَْن  ِريُد  نُ د،  َسيِّ ا  «يَ ائِلني:  قَ

ُسوع. يَ ُس وقَاال لِ بُّ وِفيلِ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري الياس مظلوم)
ِة. وفيه يرىض يسوُع  يحتلُّ أحُد الّشعانني، بحَسِب اإلنجييلِّ يوحّنا، ذروُة حياِة يسوَع العلنيّ

للمرِّة األوىل، أْن يَظهَر ملًكا داخًال إىل عاصمِة ُملِكِه أورشليم، ومتوّجًها إىل هيكِل أورشليم 

ه،  ِة. وِمْن بعِدها يَْصدُر الحكُم املباُرش مبوتِ ليطّهرَه ويعيَده بيَت صالٍة ومقرًّا للعبادِة الحقيقيَّ

ه ومن ثّم قيامِته. فيسرُي إىل آالِمه وموتِ

ها:  نضُع بني أيديكم ثالثَة أفكاٍر للتأّمِل والتَّفكري حولَ

١- "ال تخايف يا ابنة صهيون هوذا ملكك يأيت راكبًا عىل جحش ابن أتان" (زكريا ٩:٩)

ته يختلفان متاًما عن باقي ملوِك األرِض: دخوُل يسوَع إىل أورشليَم وملكيّ

دخوُل املسيحِ عىل جحٍش ابِن أتاِن ال عىل الَفرَِس، يدلُّ عىل أنّه ملٌك وديٌع ومتواضٌع، آٍت 

. ِتمَّ مرشوَع اآلِب الخاليصِّ ليُ

ا مع املفهوِم اليهوديِّ الّذي كان سائًدا وهو أّن املسيَح سيكوُن مللِكه  يًّ ة تتناىف كلّ تُ ُملكيَّ

يِف بل كملِك  ةٌ، فيسوُع دخَل أورشليَم ال كملٍك حريبٍّ بقوِّة السَّ ٌة ووطنيّ أبعاٌد سياسيّ

ِة هذا العامِل كام  ه تختلُف عن ملكيّ تَ الِم بأغصاِن النَّخِل والّزيتوِن، ليشرَي بأّن ملكيَّ السَّ

: "مملكتي ليَسْت من هذا العاملِ" (يو ١٨: ٣٦). قال لبيالطَس البنطيِّ

يِف بل لينتَرص  عَب من الروماِن بقوِّة السَّ انتصاراته: دخَل يسوُع أورشليَم ال ليخلَّص الشَّ

ِه عىل الّصليِب كّفارًة عن خطايانا. عىل الخطيئِة والرشِّ واملوِت مبوتِ

اِت فداًء لآلخرين. نفهُم إذًا أّن منطَق يسوَع هو منطُق الوداعِة والتّواضعِ والّسالِم وبْذِل الذَّ

ُر كلمَة يسوَع لنا "أنتم من  ويبقى الّسؤاُل لنا نحن املدعّوين عىل اسِمه: هل ال زلنا نتذكّ

نيا منطِق القوِّة والكربياِء  نا نعيُش مبنطِق هذه الدُّ م ِمَن العاملِ؟ أم أنّ العامِل ولكّنكم لْستُ

نا؟ ا بذواتِ ِة والتَّضحيِة باآلخرين حبًّ خصيّ والبغِض واملصلحِة الشَّ

٢- حملوا سعف النخل وخرجوا إىل مالقاته وهم يرصخون: "هوشعنا مبارك اآليت باسم الرَّب، 

ملك إرسائيل"

سارَِت الجموُع وراَء يسوَع بعَد أْن شاهدوه يُقيُم لعازر من املوِت، حملوا ُسُعَف النَّخِل ورصخوا 

هم طريقَة خالِصه تركوه ورصخوا  ْصنا، فرأوا فيه املخلَِّص، وملّا مل تعجبْ "هوشعنا"، أي خلِّ

ُد اإلمياَن وإمّنا اإلمياُن املبنيُّ  ر تعليَم الكنيسِة لنا بأّن العجائَب ال تولّ ه". هنا نتذكّ "أصلبْ

عىل الكتاِب املقّدِس واإللتزاِم بتعاليِم الكنيسِة وعيِش األرساِر والثَّباِت يف الّشهادِة للربِّ 

اَس إىل اللِه. ُد أكربَ العجائِب ويجتِذُب النَّ بالفكِر والقوِل والفعِل يف كلِّ زماٍن ومكاٍن يولّ
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٧ أحد الشعانين

ونحُن هل ننتظُر الرَّبَّ يسوَع كام هو، ونؤمُن به ونتبُعه كام يريُد هو، وعىل طريقِته، أم 

ِة؟ ما هو جوهُر  نا صاحِب الحلوِل الّرسيعِة والّسحريّ ا لرغباتِ يً ه عىل مزاِجنا، ملبِّ نطلبُ

إمياٌن  هو  العجائِب،  يرتَِكُز عىل  الّذي  اإلمياَن  أنَّ  نعي  اليوم؟ هل  نعيُشه  الذي  نا  إميانِ

قوِط ألنّه مبنيٌّ عىل الرَّمِل؟ وأنَّ اإلمياَن الحقيقيَّ  ينقُصه العمَق الّروحيَّ ومعرٌّض دوًما للسُّ

ليِب؟ خرِة يسوَع وحمِل الصَّ يُبنى عىل الصَّ

د نريد أن نرى يسوع" ٣- "يا سيّ

حضوُر اليونانيّني أي األمُم إىل أورشليَم ليسجدوا يف العيِد، ورغبِتهم يف رؤيِة يسوعَ، دليٌل 

قاطٌع أّن البشارِة بيسوَع والشهادُة له غرُي محصورٍة باملؤمنني ويجُب أن تصَل إىل كّل األمِم 

نا يف بيِتنا  َر اللَه للّذين حولَ ْر دورَنا كمسيحيّني بأْن نُظِه كام أوىص يسوُع تالميَذه. فلنتذكّ

لِّ مكاٍن وزماٍن  ِة، مجّسدين عيَش اإلنجيِل يف كُ نا اليوميَّ ِة حياتِ نا ويف رتابَ وعملِنا، يف زياراتِ

واملَِحُن  اآلالُم  وتنتابُهم  ليِب  الصَّ أماَم حمِل  يتعثـَّرون  الَّذين  هؤالِء  جانِب  إىل  وبخاّصٍة 

عبُة. والتَّجارُب الصَّ

ُد نريُد أن نرى يسوَع"؟ ما الَّذي مينعُنا  ايئ ماذا يعني لنا اليوَم هذا القول: "يا سيّ ونحُن أحبّ

من أنَّ نرى حقيقَة اللِه ونشهَد له؟ أشّدٌة أم ضيٌق أم جوٌع أم عطٌش أم اضطهاٌد أم سيٌف أم 

...؟

ا، دعوٌة لنا أن نرصَخ ليسوَع  ا ووطنيًّ ا وإقتصاديًّ عبِة صّحيًّ اِم الصَّ يف أحِد الّشعانني، ويف هذه األيّ

نا الّصعوباُت  ْصنا. دعوٌة لنا أن نتبَعه دون تردٍّد بخاّصٍة حني تنساُب إىل حياتِ هوشعنا، أي خلِّ

ومحُن اآلالِم واملوِت. دعوٌة لنا أن نشهَد له مبثلِنا فكراً وقوالً وفعالً، آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

مَّ ِبسالٍم إىل  َهلـُ العامل.  َصنا. هلمَّ بسالٍم إىل كنيَسِتَك وإىل  َكنا وُمخلّ َملِ يا  َهلمَّ ِبسالٍم 

نا. هوَشعنا لَك، يا ِبْكَر اآلب، يا ابَن داوَُد وِبكَر البتول. لرَيقُِص الَكوُن  قلوِبنا وعيالِنا وأديرتِ

ُعمُّ األرَض ِمن اآلن وإىل دّهِر الّداهرين. آمني. ُه فرًحا ِبخالِصَك. ولِيأِت ملكوتَُك يَ كلّ

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
َخلِّص َشعَبَك

َك وبارك مرياثَك وارَعُهْم ܀ خلِّص شعبَ

عُهم إىل األبد. وَارفَ

ُه ܀ تبارك الربُّ فإنّ

قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

܀ الربُّ عزيّت وِمَجّني وعليه اتََّكَل قلبي فُنِرصُت،

وابتهَج قلبي وِبنشيدي أعرتُف له.

܀ الربُّ عزُّة شعِبِه

وحصُن خالٍص ملسيحه.



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

يِمَك، أَيُّها الحقُّ نَهتَِدي.  علِ تَ ِنري، وِب ِبَك يا نُوَر العالَم، نَستَ

ة  يَّ السِن أَنوارََك  ا  يَن َعلَ أَرشِْق  نَحيا.  الَحياةُ،  َها  أَيُّ َك،  اتِ َحيَ َوِب

ُع َمرَاِحَل الحياِة إىل  وَن نَقطَ َفٍم طاِهرٍ، وَنَحُن ذاِهبُ َك ِب ارِكَ بَ ُن فَ

األَطفاِل  يَمة  تَرنِ ا  أَفواِهَن َوِيف  ِبَفرَح،  َها  نَحِملُ الزيتُون  أغصاُن  أيِديَنا  ويف  الثاين،  َك  لِقائِ

نُنِشُدَها ِبَشوق: ُمبارٌك اآليِت باسِم الرّب، اآلن وإىل األبد. آمني.

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

أَمامي هوًة  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

عوب وأَعزُِف  ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك "أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ ܀ إِستَ
ُهمَّ عىل  لَّ َك إِىل الُغيوم ܀ اِرتَفع أَل َموات وَحقُّ َك إِىل السَّ لََك يف األَمم ܀ فَقد َعظَُمت رَحَمتُ

ها ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

وإىل األبد. آمني. 

ترتيلة األحد
طلبة الشعانني

يم ناَء أُورَْشلِ ُهوذَا، يا أَب اَل يَ هللويا، يا ِجبَ

اِل َمِسيِح الربِّ الَعِظيْم وا السِتقبَ مُّ َهلُ

يَك املَرُجوَّ َموُعوَد الَعهِد الَقِديْم َلِ أَمل

يْم وُه بالَرتنِ بُ ُقوا، وَاكِ ِباألَكُفِّ َصفِّ
܀܀܀

الِِمنْي وٍك ظَ ْم َعانَيَت ِمْن ُملُ هللويا، يا َشعُب كَ

اِسِديْن غاٍة وَقُضاٍة فَ اٍم طُ ِمن ُحكَّ

ا اللِه والتَِرشيَع وَاألَحَكاْم نَُسوا وََصايَ

َقاْم وَك بالَفقِر والُعنِف واالنِت أَذَلُّ
܀܀܀

هللويا، يَُسوُع يَدُعو الَشعَب للَعدِل وَالُحِريَّة

يُكم بالوَدَاَعة وَالُقدرَة اإللِهيَّة أتِ يَ

وْب ُكوُه يف الُقلُ وهُ، َملِّ لُ قِب وا استَ مُّ َهلُ

ُقوْم َعايِن الَصلَب وَِمَن املَوِت يَ َعنُكْم يُ
܀܀܀

ة وَالَعدِل وَالَسالِم يَك املََحبَّ هللويا، يا َملِ

ِفَداِء اآلنَاِم يَب لِ لَت الَصلِ تََحمَّ

انا َعِن الُعنِف وَالَحرِب يَ َحوِّل وَجَه دُن

لُّ قُطٍر وََشعِب ِبْل بُرشَاَك كُ قتَ يَ وَلْ
܀܀܀

 (من صلوات صباح أسبوع وأحد ا�شعانني، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨
َموات ܀  وَق السَّ َك فَ َمنَّ َجالَلَ ها! ܀ َألَُعظِّ لِّ َم اْسَمَك يف األَرِض كُ ُدنا ما أَعظَ ܀ أيّها الرَّبُّ َسيِّ

ِقم ܀  تَ تَقِيضَ عىل الَعُدَو واملُن ع ܀ أَعَددت لََك ِحصًنا أَماَم ُخصوِمَك لِ فاِل والرُّضَّ واِه األَطْ أَفْ ِب

رَه  ها ܀ ما اإلِنْساُن َحتَّى تَذكُ َب الَّتي ثبتَّ ِعَك والَقَمَر والَكواكِ َك ُصنَع أَصاِب ِعنَدما أرى َسَمواتِ

ه ܀ عىل ُصنعِ  لتَ ه قَليالً ِباملَجِد والَكرامِة كلَّ ِقَده؟ ܀ دوَن اإللِه َحطَطتَ ُن آدََم َحتَّى تَفتَ واْب

رَي  ة ܀ وطَ يَّ َم الَربِّ هائِ ها حتَّى بَ َقَر كلَ َم والبَ َن ه ܀ الَغ َدميه َجَعلتَ يتَه كلُّ َيشًء تَحَت قَ َديَك وَلَّ يَ

َم اْسَمَك يف األَرِض  ُدنا ما أَعظَ َل الِبحار ܀ أَيُّها الرَّبُّ َسيِّ ْحِر ما يَجوُب ُسبُ امر وَسَمَك البَ السَّ

ها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. لِّ كُ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (فل ١/١-١٣)

"هِذْه َصاليت أَْن تَزَْداَد َمَحبَّتُُكم أَكْرَثَ فَأَكْرَثَ يف كُلِّ فَْهٍم وَمْعرِفَة، لِتَُميُِّزوا َما ُهَو األَفَْضل، 

لَِمْجِد  املَِسيِح  ِبيَُسوَع  الِربِّ  مَثَِر  ُمْمتَلِِئنَي ِمن  املَِسيح،  يَْوِم  إِىل  ِعثَاٍر  أَنِْقيَاَء وِبَغرْيِ  فتَُكونوا 

وَمْدِحِه." اللِه 

     
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(يو ١٢/١٢-٢٢)

وا َسَعَف  لَامَّ َسِمَع الَجْمُع الَكِثري، الَّذي أىََت إِىل الِعيد، أَنَّ يَُسوَع آٍت إِىل أُورََشليم، َحَملُ

ُك  َملِ الرَّب،  اْسِم  ِب اآليِت  ارٌَك  ُمبَ «ُهوَشْعَنا!  يَْرصُُخون:  وُهْم  ِه  اتِ ُمالقَ إِىل  وَخرَُجوا  الَنْخِل، 

َة ِصْهيُون،  َن ا ابْ اَم ُهَو َمْكتُوب: «ال تََخاِيف، يَ ه، كَ يْ َب َعلَ رَكِ يل». ووََجَد يَُسوُع َجْحًشا فَ إِرسائِ

ُهم  ِهَم تَالِميُذُه  ذلَِك، أَوََّل األَْمر، ولِكنَّ ِن أَتَان». وَما فَ ا َعىل َجْحٍش ابْ بً أيِْت رَاكِ ُكِك يَ ُهوَذَا َملِ

َمَع  اَن  الَّذي كَ ُه. والَجْمُع  لَ ُعوُه  ُهم َصَن َعْنُه، وأَنَّ ِتَب  أَنَّ ذلَِك كُ يَُسوع،  َد  ُروا، ِحنَي ُمجِّ تَذَكَّ

ًضا  ُه. ِمْن أَْجِل هَذا أَيْ ْشَهُد لَ اَن يَ نْيِ األَْموَات، كَ اَمُه ِمْن بَ َعاَزَر ِمَن الَقْربِ وأَقَ يَُسوع، ِحنَي دََعا لَ

ُروا:  بَْعض: «أُنْظُ ْعُضُهم لِ وَن بَ يِسيُّ َقاَل الَفرِّ َك اآليَة. فَ لْ َع تِ ُه َصَن ُهم َسِمُعوا أَنَّ اُه الَجْمع، ألَنَّ القَ

ْسُجُدوا يف  يَ اَن بَنَي الَصاِعِديَن لِ ْد ذََهَب ورَاءَُه!». وكَ ُم قَ ا! َها ُهَو الَعالَ ئً َفُعوَن َشيْ إِنَُّكم ال تَْن

وُه  وَسأَلُ يل،  الَجلِ َدا  َصيْ َت  يْ بَ ِمْن  الَّذي  َس  بُّ ِفيلِ ِمْن  هؤُالِء  َدنَا  فَ يِّني.  انِ ونَ اليُ ْعُض  بَ الِعيد، 

أَنْدرَاوُُس  وَجاَء  ألَنْدرَاوُس،  اَل  وقَ ُس  بُّ ِفيلِ َجاَء  فَ يَُسوع».  نَرَى  أَْن  ِريُد  نُ د،  َسيِّ ا  «يَ ائِلني:  قَ

ُسوع. يَ ُس وقَاال لِ بُّ وِفيلِ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري الياس مظلوم)
ِة. وفيه يرىض يسوُع  يحتلُّ أحُد الّشعانني، بحَسِب اإلنجييلِّ يوحّنا، ذروُة حياِة يسوَع العلنيّ

للمرِّة األوىل، أْن يَظهَر ملًكا داخًال إىل عاصمِة ُملِكِه أورشليم، ومتوّجًها إىل هيكِل أورشليم 

ه،  ِة. وِمْن بعِدها يَْصدُر الحكُم املباُرش مبوتِ ليطّهرَه ويعيَده بيَت صالٍة ومقرًّا للعبادِة الحقيقيَّ

ه ومن ثّم قيامِته. فيسرُي إىل آالِمه وموتِ

ها:  نضُع بني أيديكم ثالثَة أفكاٍر للتأّمِل والتَّفكري حولَ

١- "ال تخايف يا ابنة صهيون هوذا ملكك يأيت راكبًا عىل جحش ابن أتان" (زكريا ٩:٩)

ته يختلفان متاًما عن باقي ملوِك األرِض: دخوُل يسوَع إىل أورشليَم وملكيّ

دخوُل املسيحِ عىل جحٍش ابِن أتاِن ال عىل الَفرَِس، يدلُّ عىل أنّه ملٌك وديٌع ومتواضٌع، آٍت 

. ِتمَّ مرشوَع اآلِب الخاليصِّ ليُ

ا مع املفهوِم اليهوديِّ الّذي كان سائًدا وهو أّن املسيَح سيكوُن مللِكه  يًّ ة تتناىف كلّ تُ ُملكيَّ

يِف بل كملِك  ةٌ، فيسوُع دخَل أورشليَم ال كملٍك حريبٍّ بقوِّة السَّ ٌة ووطنيّ أبعاٌد سياسيّ

ِة هذا العامِل كام  ه تختلُف عن ملكيّ تَ الِم بأغصاِن النَّخِل والّزيتوِن، ليشرَي بأّن ملكيَّ السَّ

: "مملكتي ليَسْت من هذا العاملِ" (يو ١٨: ٣٦). قال لبيالطَس البنطيِّ

يِف بل لينتَرص  عَب من الروماِن بقوِّة السَّ انتصاراته: دخَل يسوُع أورشليَم ال ليخلَّص الشَّ

ِه عىل الّصليِب كّفارًة عن خطايانا. عىل الخطيئِة والرشِّ واملوِت مبوتِ

اِت فداًء لآلخرين. نفهُم إذًا أّن منطَق يسوَع هو منطُق الوداعِة والتّواضعِ والّسالِم وبْذِل الذَّ

ُر كلمَة يسوَع لنا "أنتم من  ويبقى الّسؤاُل لنا نحن املدعّوين عىل اسِمه: هل ال زلنا نتذكّ

نيا منطِق القوِّة والكربياِء  نا نعيُش مبنطِق هذه الدُّ م ِمَن العاملِ؟ أم أنّ العامِل ولكّنكم لْستُ

نا؟ ا بذواتِ ِة والتَّضحيِة باآلخرين حبًّ خصيّ والبغِض واملصلحِة الشَّ

٢- حملوا سعف النخل وخرجوا إىل مالقاته وهم يرصخون: "هوشعنا مبارك اآليت باسم الرَّب، 

ملك إرسائيل"

سارَِت الجموُع وراَء يسوَع بعَد أْن شاهدوه يُقيُم لعازر من املوِت، حملوا ُسُعَف النَّخِل ورصخوا 

هم طريقَة خالِصه تركوه ورصخوا  ْصنا، فرأوا فيه املخلَِّص، وملّا مل تعجبْ "هوشعنا"، أي خلِّ

ُد اإلمياَن وإمّنا اإلمياُن املبنيُّ  ر تعليَم الكنيسِة لنا بأّن العجائَب ال تولّ ه". هنا نتذكّ "أصلبْ

عىل الكتاِب املقّدِس واإللتزاِم بتعاليِم الكنيسِة وعيِش األرساِر والثَّباِت يف الّشهادِة للربِّ 

اَس إىل اللِه. ُد أكربَ العجائِب ويجتِذُب النَّ بالفكِر والقوِل والفعِل يف كلِّ زماٍن ومكاٍن يولّ
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ونحُن هل ننتظُر الرَّبَّ يسوَع كام هو، ونؤمُن به ونتبُعه كام يريُد هو، وعىل طريقِته، أم 

ِة؟ ما هو جوهُر  نا صاحِب الحلوِل الّرسيعِة والّسحريّ ا لرغباتِ يً ه عىل مزاِجنا، ملبِّ نطلبُ

إمياٌن  هو  العجائِب،  يرتَِكُز عىل  الّذي  اإلمياَن  أنَّ  نعي  اليوم؟ هل  نعيُشه  الذي  نا  إميانِ

قوِط ألنّه مبنيٌّ عىل الرَّمِل؟ وأنَّ اإلمياَن الحقيقيَّ  ينقُصه العمَق الّروحيَّ ومعرٌّض دوًما للسُّ

ليِب؟ خرِة يسوَع وحمِل الصَّ يُبنى عىل الصَّ

د نريد أن نرى يسوع" ٣- "يا سيّ

حضوُر اليونانيّني أي األمُم إىل أورشليَم ليسجدوا يف العيِد، ورغبِتهم يف رؤيِة يسوعَ، دليٌل 

قاطٌع أّن البشارِة بيسوَع والشهادُة له غرُي محصورٍة باملؤمنني ويجُب أن تصَل إىل كّل األمِم 

نا يف بيِتنا  َر اللَه للّذين حولَ ْر دورَنا كمسيحيّني بأْن نُظِه كام أوىص يسوُع تالميَذه. فلنتذكّ

لِّ مكاٍن وزماٍن  ِة، مجّسدين عيَش اإلنجيِل يف كُ نا اليوميَّ ِة حياتِ نا ويف رتابَ وعملِنا، يف زياراتِ

واملَِحُن  اآلالُم  وتنتابُهم  ليِب  الصَّ أماَم حمِل  يتعثـَّرون  الَّذين  هؤالِء  جانِب  إىل  وبخاّصٍة 

عبُة. والتَّجارُب الصَّ

ُد نريُد أن نرى يسوَع"؟ ما الَّذي مينعُنا  ايئ ماذا يعني لنا اليوَم هذا القول: "يا سيّ ونحُن أحبّ

من أنَّ نرى حقيقَة اللِه ونشهَد له؟ أشّدٌة أم ضيٌق أم جوٌع أم عطٌش أم اضطهاٌد أم سيٌف أم 

...؟

ا، دعوٌة لنا أن نرصَخ ليسوَع  ا ووطنيًّ ا وإقتصاديًّ عبِة صّحيًّ اِم الصَّ يف أحِد الّشعانني، ويف هذه األيّ

نا الّصعوباُت  ْصنا. دعوٌة لنا أن نتبَعه دون تردٍّد بخاّصٍة حني تنساُب إىل حياتِ هوشعنا، أي خلِّ

ومحُن اآلالِم واملوِت. دعوٌة لنا أن نشهَد له مبثلِنا فكراً وقوالً وفعالً، آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

مَّ ِبسالٍم إىل  َهلـُ العامل.  َصنا. هلمَّ بسالٍم إىل كنيَسِتَك وإىل  َكنا وُمخلّ َملِ يا  َهلمَّ ِبسالٍم 

نا. هوَشعنا لَك، يا ِبْكَر اآلب، يا ابَن داوَُد وِبكَر البتول. لرَيقُِص الَكوُن  قلوِبنا وعيالِنا وأديرتِ

ُعمُّ األرَض ِمن اآلن وإىل دّهِر الّداهرين. آمني. ُه فرًحا ِبخالِصَك. ولِيأِت ملكوتَُك يَ كلّ

(من صلوات صباح أحد ا�شعانني، جامعة ا�روح القدس - ا�كسليك، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
َخلِّص َشعَبَك

َك وبارك مرياثَك وارَعُهْم ܀ خلِّص شعبَ

عُهم إىل األبد. وَارفَ

ُه ܀ تبارك الربُّ فإنّ

قد سِمَع صوَت ترضُّعي.

܀ الربُّ عزيّت وِمَجّني وعليه اتََّكَل قلبي فُنِرصُت،

وابتهَج قلبي وِبنشيدي أعرتُف له.

܀ الربُّ عزُّة شعِبِه

وحصُن خالٍص ملسيحه.


