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األحد الحادي عشر من زمن العنصرة
ثمر ا�رسالة إىل ايلهود (تو�ة زّ� العّشار)
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ا أَيُّها الربُّ اإلله، ألن نعَرتَِف ِبَك يف هذا النهار بإمياٍن  لَن أَهِّ

ا خالًِصا، ونحُن  َك ُحبًّ ِحبَّ صحيح، ونَرُجوَك رَجاًء واثًقا، وَنُ

ِبنَي ِمنَك الشجاَعَة يَك  ا العّشار، طالِ َة زَكّ ذاكِرون اليوَم تَوبَ

َحَك إىل  َسبِّ ا نَصيٌب من املَ�لَُكوت يف اآلِخرَة، وَنُ َن ُكوَن لَ يَ ًة صاِدقَة، لِ وَب إليَك نَظريَُه تَوبَ تُ نَ

األَبَد.

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر معرتف - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا ِمْن  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ وْب ܀ يَُسوُع َربُّ وُر َعىل األَبْراْر والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَ ܀ أَْرشََق النُّ

َرشْ   البَ عىل  الَنهاُر  َق  َدفَ إِنْ ܀  ا  ارَن أَنَ اِج  الوَهَّ ُنورِِه  َوِب َمْه  لْ الظُّ ِمَن  َقَذنا  وَأَنْ فَجاء  ܀  أَبيه  َحشا 

مة ܀ َسِنيَّ َمْجِدِه أَفاَض  نا املُظلِ اَر ُعيونَ ْور وَأَن ينا نُ يْل ܀ ِمْن نُورِِه َرشََق َعلَ َهزََم ُسلطاُن اللَ وانْ

َمْت أَبْواُب الَجِحيْم ܀ اَد الظَّالْم وَتََحطَّ َجَج ٱلُسْفىل ܀ َماَت املَوُت َوبَ ْه  وَأَنار اللُّ عىل املَْسُكونَ

ُه  دوا ألَنَّ اْب وََمجَّ ُذ الَقِديْم ܀ قاَم األَْمواُت الراِقُدوَن يف الرتُّ ْن َمًة كانْت ُم لِ اَر َجميَع الَربايا وُمظْ وَأَن

ْجٍد  ُه آٍت مِبَ يِه الَعِيلّ ܀ وإِنَّ نا الَحياة  وََصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َووََهَب لَ صاَر لَ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَوْب. رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ َعِظيْم يُ

١

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (قال الرّب إيّن أنا الخبُز املُحيي)

اْن ْهِر دَيَّ إبُن اللِه آٍت ِملَء الدَّ

َمْن ال يَخَىش الُحكَم اآليِت، أيُّ إنساْن؟

ُحكٌم ناٌر يُبِقي الَقْمَح يُفِني الزُّؤاْن

رٍّ َمآلْن. ْمَح ِب وباُه َمْن كاَن قَ طُ

܀܀܀

ْه لَّ نَشُدو اآلَب ُمعِطي االبِن الُحكَم كُ

ْه نَشُدو االبَن ُمْجرِي الُحْكِم ماِحي الزَلَّ

ْة لَّ ِعلَّ اِيف كُ نَشُدو الرُّوَح الَحيَّ الشَّ

ْه لِّ ِملَّ ْمِجيُد َمْن كُ الُوِث التَ لِلثَ

 (من صالة �ساء ا�سبت، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ١
وَقَُّف يف طَريِق الخاِطئني وال يَجلُِس يف  تَ يرين وال يَ ِّ ܀ طوىب لَِمن ال يَسرُي عىل َمشورَِة الرشِّ

فيَكوُن  ܀  ه  يلَ ولَ نَهارَه  ُم  مِت تَ يُ وِبَرشيَعِته  َهواُه  الرَِّب  َرشيعِة  بل يف  ܀  اِخرين  السَّ ِس  َمجلِ

ًدا ܀ فُكلُّ ما  ُل أَب ه وَورَقُها ال يَذبُ َجرَِة املَْغروسِة عىل َمجاري املِياه ܀ تُؤيْت مَثَرَها يف أَوانِ كالشَّ

ياح ܀ لِذلك  يَصَنُعه يَنَجح ܀ لَيَس األَْرشاُر كذلك ܀ بل إِنَّهم كالُعصافِة الَّتي تَْذروها الرِّ

ِبطَريِق  ٌم  ܀ فإِنَّ الرَّبَّ عالِ ينونِة األَْرشار وال الخاِطئوَن يف َجامعِة األَبْرار  نتَِصُب يف الدَّ يَ ال 

األَبْرار وإنَّ إِىل الهالِك طَريَق األَْرشار ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد 

اآلِبِدين. آمني.

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 (أف ١٧/٢-٢٢)

ِت الله" يْ بَ يِسنَي وأَْهُل  ِة الِقدِّ َمِديَن أَْهُل  م  تُ أَنْ ْل  بَ نُزَالء،  اَء وال  ْعُد ُغَربَ بَ م  ْستُ لَ "فَ

     
      
          

  

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

(لوقا ١/١٩-١٠)

اِريَن  َعشَّ لْ لِ يًسا  رَئِ كاَن  ا،  زَكَّ اْسُمُه  رَُجٌل  وإِذَا  ازُها،  ْجتَ يَ َوبَدأَ  أَِريْحا  يَُسوُع  َدَخَل 

قَِصرَي  كاَن  ُه  ألَنَّ الَجْمعِ  ِب  ِبَسبَ ْقِدْر  يَ ْم  لَ فَ يَُسوع،  ُهَو  َمْن  لِرَيَى  يَْسَعى  اَن  وكَ ا.  يًّ َوَغِن

َولَامَّ  َها.  ِب رَّ  مَيُ أَْن  ًعا  ُمزِْم يَُسوَع كاَن  يَرَاه، ألَنَّ  لِيَك  زًَة  يْ َق ُجمَّ َوتََسلَّ َم ُمْرسًِعا  َقدَّ تَ فَ الَقاَمة. 

وَم  يَم اليَ َعَيلَّ أَْن أُِق ا، أَْرسِْع وانْزِْل، فَ ا زَكَّ ُه: «يَ اَل لَ ِه وقَ يْ رَُه إِلَ َع نَظَ َمَكان، رَفَ َوَصَل يَُسوُع إَِىل الْ

ُروَن  َذمَّ تَ أََخُذوا يَ ورًا. َورَأَى الَجِميُع ذلَِك فَ ِه َمْرسُ ِت يْ ُه يف بَ لَ بَ ْق أَْرسََع َونَزََل واْستَ ِتَك». فَ يْ يف بَ

ِعْنَد رَُجٍل َخاِطئ». ِبيَت  يَ لِ «َدَخَل  ائِلني:  قَ

َوإْن  ُفَقرَاء،  لْ لِ َنيايِت  تَ ْق ُم ْصَف  نِ أُْعِطي  ا  أَنَ َها  رَّب،  ا  «يَ لِلرَّب:  اَل  َوقَ َوقََف  فَ ا  زَكَّ ا  أَمَّ

وَم َصاَر  يَ يَُسوع: «أَل ُه  لَ فَقاَل  أَْضَعاف».  َعَة  أَْربَ ُه  لَ أَرُدُّ  إيِنِّ  فَ أََحًدا ِبَيشء،  ْمُت  لَ ْد ظَ قَ ْنُت  كُ

َجاَء  اإلِنَْساِن  َن  ابْ فإِنَّ  رَاِهيم.  إلِبْ ٌن  ابْ ًضا  أَيْ ُهَو  الرَُجَل  هَذا  ألَنَّ  يْت،  البَ لِهَذا  الَخالُص 

َصُه». َخلِّ َويُ عِ  الَضائِ َعِن  َحَث  بْ يَ لِ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري مانويال رحمة)

لقد طرق يسوع باب قلب زكا، وها هو زكا يفتح له دون أن يعرف سبب الزيارة، ويخترب 

فرح الخالص.

زكا خاطئ وسارق ومرذول، لكن الرَّّب ال يسمع إال لصوت القلب، يسمع لصوت قلوبنا 

اه يسوع نفسه: " مل آت ألدعو أبراًرا بل  منا إيّ عندما تبحث عن الخالص. وهذا ما يعلِّ

خطأة إىل التوبة..."

َقصريَ  "كاَن  وألنَّه  الزَِّحام،  لَِكرَثِة  يسوع  يرى  أن  ِطْع  يَستَ لَم  زكا  أنَّ  لوقا  اإلنجيّيل  يخربنا 

منا زكا أّال نقف أمام املعوّقات  القامة"، لكّن زكا "مل ييأْس" بل تسلّق الشجرة. وهنا يعلّ

من  بالرغم  يسوع  البحث عن  زكا  تابع  لقد  به،  ولقائنا  ليسوع  رؤيتنا  دون  تحول  التي 

ريَاه". يزًَة لِ َد ُجمَّ الصعوبات "وَصِع

الصغرية  أعاملنا  يكافئ  به،  نقوم  مجهود  كّل  عىل  يكافئنا  الرَّّب  أّن  قلوبنا  يلمس  وما 

بعطايا كثرية، فالله هو الذي يأيت ملالقاتنا، لقد بحث زكا عن يسوع، لكنَّ يسوع اآلن هو 

الذي يأيت إىل زكا ويبحث عنه وينظر إليه.

ائِب إىل عامٍل يف كرمه، حوَّل حياته من طاولِة  لقد حوّل يسوع زكا بلقائه من جاٍب للرضَّ

إيِنِّ  ها  رّب،  "يا  لِلرَّّب:  وقال  ا  زَكَّ وَقََف  اإلنجيل:  ويخربنا  والرشكِة.  املائدِة  طاولِة  إىل  املاِل 

َة أَْضعاف".  َع يِه أَربَ ه علَ ا، أَُردُّ مُت أَحًدا َشيًئ لَ نُت ظَ ْوايل، وإِذا كُ راَء نِصَف أَم َق أُْعطي الُف

بكالمه هذا يُظِهُر زكا أنَّه ال يتكلُم مع يسوع الذي كان يريد أن يراه وإمّنا مع املخلِِّص 

ه، لقد التقى بيسوع حقيقًة وهذا اللقاء أحدث التغيري. الذي قِبلَه يف قلِبه ويف حياتِ

الغرقى باألزمات والّرتاكامت، نطمح لنعمَل لغٍد أفضل، من  أبناَء هذا الجيل،  أما نحن، 

يرانا،  نراه وأن  ٍص، نريد أن  نبحُث عن خالٍص وعن مخلِّ أجلنا وأْجِل أوالدنا وعائالتنا، 

م إليه ويسمُعنا، نريد أْن نسمَعه يقوَل: إفتح بيتك. نريد التكلّ

ه ابن الله، ميّر كّل يوم بجانبنا، يسكن عندنا وفينا، ينتظر  ُص هو يسوع، إنّ هذا املخلِّ

مّنا مبادرة، ينتظر أن نَصَعد اىل الجّميزة لرناه، لنلتقي به، لندعوه إىل بيتنا فيصبح بيته، 

ونتوب إليه فنحيا.

ُتْب، فإنَّ بالتوبة لقاء مع يسوع، وباللقاء فرح وحياة سالم وصدق ومحبة. َن لِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

يذرف  أن  قبل  إليه.  يدك  متّد  قدَميَك  عند  يخرَّ  أن  قبل  له.  تفتحه  الباب  إىل  تأيت 

الدموع متنحه رأفتك. قبل أن يعرتف بديونه متنحه املغفرة.

َك بفسقه؛  ر كيَف أغضبَ أنَت ال تتّهمه أو تقول: ملاذا بّذرت ممتلكاتك؟ أنَت ال تتذكّ

أنَت ال توبِّخُه الزدرائه أعاملك الصالحة. لكن إذ تسبق فرتى تواضعه ونواحه وموقفه 

ن لنتسّىل ونفرح.  اه؛ اذبُحوا العجل املَُسمَّ الصادق، تعلن: أَخرُِجوا أفضل رداء وألِبُسوه إيّ

الّذي كان ضائًعا وُوِجد، (...). لتجتمع املالئكة وتبتهج باالبِن 

كام يخرج الناس ملُقابلة تاجٍر عندما يأيت إىل البيت برثواٍت عظيمة، هكذا لتستقبل 

ا يعود إليك من كّل نفسه. ألّن نعمتك تحّب أن ترى دموًعا، تشتاق إىل  نعمتك خاطئً

للتوبة. الّذين يجاهدون  بغرية  تبتهج  توبة،  رؤية 

فاملجد لك يا طويل األناة ورؤوف القلب، أيُّها السيّد واملحّب البرش. آمني.

(املز�ور ٧٠ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
تعالوا إىل الرّب

وا إىل الرَّبِّ يا ُمثَقلِني بأعباِء هذه الحياة، ܀ تعالَ

تعالوا وال تَِقُفوا يائسني فِعنَد يسوع النجاة.

وا إىل الرَّبِّ يا خاطئني فَقلُب يسوَع رحيم، ܀ تعالَ

نوب. ُب بالتائبني وميحو جميَع الذُّ غفوٌر يُرحِّ

وق وِعنَد الُضحى والغروب ُم باسمك ِعنَد الرشُّ رنَّ ܀ يُ

تُوب. فأنَت اإللُه الَغُفوُر الرَّحيم لُِكلِّ أثيٍم يَ

܀ فيا ربُّ أنَت لُِكلِّ خروف يَعوُد إليَك رَحيم،

َذلَت ِدماك فأنَت الحبيُب الشفيْع ألجِل الِخراِف بَ

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 (...)

ر  يُصوِّ القادمني،  لجميعِ  ا  رشابً بغزارة  ومقّدًما  الدوام  عىل  اًضا  فيّ املياه،  من  وًعا  ينبُ إنَّ 

غزارة رأفتك الّتي ال تنضب يا رّب.

إّن  األرض.  عىل  يتنّفسون  الّذيَن  لجميعِ  الطعام  ومَتَنُح  السامويّة  القّوات  تُطِعُم  بوفرٍة 

إليها. إلينا ليك تجذبنا نحوها وتخلّص اآلتني  دُّ  ترغُب ِبخالِصَنا متتَ التّي  محبَّتك 

الّذي به يتحّول االنسان عن الخطيئة. وقبل أن  ة وترى العزَم  يا سيّد، أنَت كّيلّ املعرِفَ



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

ا أَيُّها الربُّ اإلله، ألن نعَرتَِف ِبَك يف هذا النهار بإمياٍن  لَن أَهِّ

ا خالًِصا، ونحُن  َك ُحبًّ ِحبَّ صحيح، ونَرُجوَك رَجاًء واثًقا، وَنُ

ِبنَي ِمنَك الشجاَعَة يَك  ا العّشار، طالِ َة زَكّ ذاكِرون اليوَم تَوبَ

َحَك إىل  َسبِّ ا نَصيٌب من املَ�لَُكوت يف اآلِخرَة، وَنُ َن ُكوَن لَ يَ ًة صاِدقَة، لِ وَب إليَك نَظريَُه تَوبَ تُ نَ

األَبَد.

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر معرتف - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا ِمْن  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ وْب ܀ يَُسوُع َربُّ وُر َعىل األَبْراْر والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَ ܀ أَْرشََق النُّ

َرشْ   البَ عىل  الَنهاُر  َق  َدفَ إِنْ ܀  ا  ارَن أَنَ اِج  الوَهَّ ُنورِِه  َوِب َمْه  لْ الظُّ ِمَن  َقَذنا  وَأَنْ فَجاء  ܀  أَبيه  َحشا 

مة ܀ َسِنيَّ َمْجِدِه أَفاَض  نا املُظلِ اَر ُعيونَ ْور وَأَن ينا نُ يْل ܀ ِمْن نُورِِه َرشََق َعلَ َهزََم ُسلطاُن اللَ وانْ

َمْت أَبْواُب الَجِحيْم ܀ اَد الظَّالْم وَتََحطَّ َجَج ٱلُسْفىل ܀ َماَت املَوُت َوبَ ْه  وَأَنار اللُّ عىل املَْسُكونَ

ُه  دوا ألَنَّ اْب وََمجَّ ُذ الَقِديْم ܀ قاَم األَْمواُت الراِقُدوَن يف الرتُّ ْن َمًة كانْت ُم لِ اَر َجميَع الَربايا وُمظْ وَأَن

ْجٍد  ُه آٍت مِبَ يِه الَعِيلّ ܀ وإِنَّ نا الَحياة  وََصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َووََهَب لَ صاَر لَ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَوْب. رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ َعِظيْم يُ
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ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (قال الرّب إيّن أنا الخبُز املُحيي)

اْن ْهِر دَيَّ إبُن اللِه آٍت ِملَء الدَّ

َمْن ال يَخَىش الُحكَم اآليِت، أيُّ إنساْن؟

ُحكٌم ناٌر يُبِقي الَقْمَح يُفِني الزُّؤاْن

رٍّ َمآلْن. ْمَح ِب وباُه َمْن كاَن قَ طُ

܀܀܀

ْه لَّ نَشُدو اآلَب ُمعِطي االبِن الُحكَم كُ

ْه نَشُدو االبَن ُمْجرِي الُحْكِم ماِحي الزَلَّ

ْة لَّ ِعلَّ اِيف كُ نَشُدو الرُّوَح الَحيَّ الشَّ

ْه لِّ ِملَّ ْمِجيُد َمْن كُ الُوِث التَ لِلثَ

 (من صالة �ساء ا�سبت، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ١
وَقَُّف يف طَريِق الخاِطئني وال يَجلُِس يف  تَ يرين وال يَ ِّ ܀ طوىب لَِمن ال يَسرُي عىل َمشورَِة الرشِّ

فيَكوُن  ܀  ه  يلَ ولَ نَهارَه  ُم  مِت تَ يُ وِبَرشيَعِته  َهواُه  الرَِّب  َرشيعِة  بل يف  ܀  اِخرين  السَّ ِس  َمجلِ

ًدا ܀ فُكلُّ ما  ُل أَب ه وَورَقُها ال يَذبُ َجرَِة املَْغروسِة عىل َمجاري املِياه ܀ تُؤيْت مَثَرَها يف أَوانِ كالشَّ

ياح ܀ لِذلك  يَصَنُعه يَنَجح ܀ لَيَس األَْرشاُر كذلك ܀ بل إِنَّهم كالُعصافِة الَّتي تَْذروها الرِّ

ِبطَريِق  ٌم  ܀ فإِنَّ الرَّبَّ عالِ ينونِة األَْرشار وال الخاِطئوَن يف َجامعِة األَبْرار  نتَِصُب يف الدَّ يَ ال 

األَبْرار وإنَّ إِىل الهالِك طَريَق األَْرشار ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد 

اآلِبِدين. آمني.

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 (أف ١٧/٢-٢٢)

ِت الله" يْ بَ يِسنَي وأَْهُل  ِة الِقدِّ َمِديَن أَْهُل  م  تُ أَنْ ْل  بَ نُزَالء،  اَء وال  ْعُد ُغَربَ بَ م  ْستُ لَ "فَ

     
      
          

  

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

(لوقا ١/١٩-١٠)

اِريَن  َعشَّ لْ لِ يًسا  رَئِ كاَن  ا،  زَكَّ اْسُمُه  رَُجٌل  وإِذَا  ازُها،  ْجتَ يَ َوبَدأَ  أَِريْحا  يَُسوُع  َدَخَل 

قَِصرَي  كاَن  ُه  ألَنَّ الَجْمعِ  ِب  ِبَسبَ ْقِدْر  يَ ْم  لَ فَ يَُسوع،  ُهَو  َمْن  لِرَيَى  يَْسَعى  اَن  وكَ ا.  يًّ َوَغِن

َولَامَّ  َها.  ِب رَّ  مَيُ أَْن  ًعا  ُمزِْم يَُسوَع كاَن  يَرَاه، ألَنَّ  لِيَك  زًَة  يْ َق ُجمَّ َوتََسلَّ َم ُمْرسًِعا  َقدَّ تَ فَ الَقاَمة. 

وَم  يَم اليَ َعَيلَّ أَْن أُِق ا، أَْرسِْع وانْزِْل، فَ ا زَكَّ ُه: «يَ اَل لَ ِه وقَ يْ رَُه إِلَ َع نَظَ َمَكان، رَفَ َوَصَل يَُسوُع إَِىل الْ

ُروَن  َذمَّ تَ أََخُذوا يَ ورًا. َورَأَى الَجِميُع ذلَِك فَ ِه َمْرسُ ِت يْ ُه يف بَ لَ بَ ْق أَْرسََع َونَزََل واْستَ ِتَك». فَ يْ يف بَ

ِعْنَد رَُجٍل َخاِطئ». ِبيَت  يَ لِ «َدَخَل  ائِلني:  قَ

َوإْن  ُفَقرَاء،  لْ لِ َنيايِت  تَ ْق ُم ْصَف  نِ أُْعِطي  ا  أَنَ َها  رَّب،  ا  «يَ لِلرَّب:  اَل  َوقَ َوقََف  فَ ا  زَكَّ ا  أَمَّ

وَم َصاَر  يَ يَُسوع: «أَل ُه  لَ فَقاَل  أَْضَعاف».  َعَة  أَْربَ ُه  لَ أَرُدُّ  إيِنِّ  فَ أََحًدا ِبَيشء،  ْمُت  لَ ْد ظَ قَ ْنُت  كُ

َجاَء  اإلِنَْساِن  َن  ابْ فإِنَّ  رَاِهيم.  إلِبْ ٌن  ابْ ًضا  أَيْ ُهَو  الرَُجَل  هَذا  ألَنَّ  يْت،  البَ لِهَذا  الَخالُص 

َصُه». َخلِّ َويُ عِ  الَضائِ َعِن  َحَث  بْ يَ لِ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري مانويال رحمة)

لقد طرق يسوع باب قلب زكا، وها هو زكا يفتح له دون أن يعرف سبب الزيارة، ويخترب 

فرح الخالص.

زكا خاطئ وسارق ومرذول، لكن الرَّّب ال يسمع إال لصوت القلب، يسمع لصوت قلوبنا 

اه يسوع نفسه: " مل آت ألدعو أبراًرا بل  منا إيّ عندما تبحث عن الخالص. وهذا ما يعلِّ

خطأة إىل التوبة..."

َقصريَ  "كاَن  وألنَّه  الزَِّحام،  لَِكرَثِة  يسوع  يرى  أن  ِطْع  يَستَ لَم  زكا  أنَّ  لوقا  اإلنجيّيل  يخربنا 

منا زكا أّال نقف أمام املعوّقات  القامة"، لكّن زكا "مل ييأْس" بل تسلّق الشجرة. وهنا يعلّ

من  بالرغم  يسوع  البحث عن  زكا  تابع  لقد  به،  ولقائنا  ليسوع  رؤيتنا  دون  تحول  التي 

ريَاه". يزًَة لِ َد ُجمَّ الصعوبات "وَصِع

الصغرية  أعاملنا  يكافئ  به،  نقوم  مجهود  كّل  عىل  يكافئنا  الرَّّب  أّن  قلوبنا  يلمس  وما 

بعطايا كثرية، فالله هو الذي يأيت ملالقاتنا، لقد بحث زكا عن يسوع، لكنَّ يسوع اآلن هو 

الذي يأيت إىل زكا ويبحث عنه وينظر إليه.

ائِب إىل عامٍل يف كرمه، حوَّل حياته من طاولِة  لقد حوّل يسوع زكا بلقائه من جاٍب للرضَّ

إيِنِّ  ها  رّب،  "يا  لِلرَّّب:  وقال  ا  زَكَّ وَقََف  اإلنجيل:  ويخربنا  والرشكِة.  املائدِة  طاولِة  إىل  املاِل 

َة أَْضعاف".  َع يِه أَربَ ه علَ ا، أَُردُّ مُت أَحًدا َشيًئ لَ نُت ظَ ْوايل، وإِذا كُ راَء نِصَف أَم َق أُْعطي الُف

بكالمه هذا يُظِهُر زكا أنَّه ال يتكلُم مع يسوع الذي كان يريد أن يراه وإمّنا مع املخلِِّص 

ه، لقد التقى بيسوع حقيقًة وهذا اللقاء أحدث التغيري. الذي قِبلَه يف قلِبه ويف حياتِ

الغرقى باألزمات والّرتاكامت، نطمح لنعمَل لغٍد أفضل، من  أبناَء هذا الجيل،  أما نحن، 

يرانا،  نراه وأن  ٍص، نريد أن  نبحُث عن خالٍص وعن مخلِّ أجلنا وأْجِل أوالدنا وعائالتنا، 

م إليه ويسمُعنا، نريد أْن نسمَعه يقوَل: إفتح بيتك. نريد التكلّ

ه ابن الله، ميّر كّل يوم بجانبنا، يسكن عندنا وفينا، ينتظر  ُص هو يسوع، إنّ هذا املخلِّ

مّنا مبادرة، ينتظر أن نَصَعد اىل الجّميزة لرناه، لنلتقي به، لندعوه إىل بيتنا فيصبح بيته، 

ونتوب إليه فنحيا.

ُتْب، فإنَّ بالتوبة لقاء مع يسوع، وباللقاء فرح وحياة سالم وصدق ومحبة. َن لِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

يذرف  أن  قبل  إليه.  يدك  متّد  قدَميَك  عند  يخرَّ  أن  قبل  له.  تفتحه  الباب  إىل  تأيت 

الدموع متنحه رأفتك. قبل أن يعرتف بديونه متنحه املغفرة.

َك بفسقه؛  ر كيَف أغضبَ أنَت ال تتّهمه أو تقول: ملاذا بّذرت ممتلكاتك؟ أنَت ال تتذكّ

أنَت ال توبِّخُه الزدرائه أعاملك الصالحة. لكن إذ تسبق فرتى تواضعه ونواحه وموقفه 

ن لنتسّىل ونفرح.  اه؛ اذبُحوا العجل املَُسمَّ الصادق، تعلن: أَخرُِجوا أفضل رداء وألِبُسوه إيّ

الّذي كان ضائًعا وُوِجد، (...). لتجتمع املالئكة وتبتهج باالبِن 

كام يخرج الناس ملُقابلة تاجٍر عندما يأيت إىل البيت برثواٍت عظيمة، هكذا لتستقبل 

ا يعود إليك من كّل نفسه. ألّن نعمتك تحّب أن ترى دموًعا، تشتاق إىل  نعمتك خاطئً

للتوبة. الّذين يجاهدون  بغرية  تبتهج  توبة،  رؤية 

فاملجد لك يا طويل األناة ورؤوف القلب، أيُّها السيّد واملحّب البرش. آمني.

(املز�ور ٧٠ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
تعالوا إىل الرّب

وا إىل الرَّبِّ يا ُمثَقلِني بأعباِء هذه الحياة، ܀ تعالَ

تعالوا وال تَِقُفوا يائسني فِعنَد يسوع النجاة.

وا إىل الرَّبِّ يا خاطئني فَقلُب يسوَع رحيم، ܀ تعالَ

نوب. ُب بالتائبني وميحو جميَع الذُّ غفوٌر يُرحِّ

وق وِعنَد الُضحى والغروب ُم باسمك ِعنَد الرشُّ رنَّ ܀ يُ

تُوب. فأنَت اإللُه الَغُفوُر الرَّحيم لُِكلِّ أثيٍم يَ

܀ فيا ربُّ أنَت لُِكلِّ خروف يَعوُد إليَك رَحيم،

َذلَت ِدماك فأنَت الحبيُب الشفيْع ألجِل الِخراِف بَ

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 (...)

ر  يُصوِّ القادمني،  لجميعِ  ا  رشابً بغزارة  ومقّدًما  الدوام  عىل  اًضا  فيّ املياه،  من  وًعا  ينبُ إنَّ 

غزارة رأفتك الّتي ال تنضب يا رّب.

إّن  األرض.  عىل  يتنّفسون  الّذيَن  لجميعِ  الطعام  ومَتَنُح  السامويّة  القّوات  تُطِعُم  بوفرٍة 

إليها. إلينا ليك تجذبنا نحوها وتخلّص اآلتني  دُّ  ترغُب ِبخالِصَنا متتَ التّي  محبَّتك 

الّذي به يتحّول االنسان عن الخطيئة. وقبل أن  ة وترى العزَم  يا سيّد، أنَت كّيلّ املعرِفَ



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

ا أَيُّها الربُّ اإلله، ألن نعَرتَِف ِبَك يف هذا النهار بإمياٍن  لَن أَهِّ

ا خالًِصا، ونحُن  َك ُحبًّ ِحبَّ صحيح، ونَرُجوَك رَجاًء واثًقا، وَنُ

ِبنَي ِمنَك الشجاَعَة يَك  ا العّشار، طالِ َة زَكّ ذاكِرون اليوَم تَوبَ

َحَك إىل  َسبِّ ا نَصيٌب من املَ�لَُكوت يف اآلِخرَة، وَنُ َن ُكوَن لَ يَ ًة صاِدقَة، لِ وَب إليَك نَظريَُه تَوبَ تُ نَ

األَبَد.

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر معرتف - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا ِمْن  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ وْب ܀ يَُسوُع َربُّ وُر َعىل األَبْراْر والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَ ܀ أَْرشََق النُّ

َرشْ   البَ عىل  الَنهاُر  َق  َدفَ إِنْ ܀  ا  ارَن أَنَ اِج  الوَهَّ ُنورِِه  َوِب َمْه  لْ الظُّ ِمَن  َقَذنا  وَأَنْ فَجاء  ܀  أَبيه  َحشا 

مة ܀ َسِنيَّ َمْجِدِه أَفاَض  نا املُظلِ اَر ُعيونَ ْور وَأَن ينا نُ يْل ܀ ِمْن نُورِِه َرشََق َعلَ َهزََم ُسلطاُن اللَ وانْ

َمْت أَبْواُب الَجِحيْم ܀ اَد الظَّالْم وَتََحطَّ َجَج ٱلُسْفىل ܀ َماَت املَوُت َوبَ ْه  وَأَنار اللُّ عىل املَْسُكونَ

ُه  دوا ألَنَّ اْب وََمجَّ ُذ الَقِديْم ܀ قاَم األَْمواُت الراِقُدوَن يف الرتُّ ْن َمًة كانْت ُم لِ اَر َجميَع الَربايا وُمظْ وَأَن

ْجٍد  ُه آٍت مِبَ يِه الَعِيلّ ܀ وإِنَّ نا الَحياة  وََصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َووََهَب لَ صاَر لَ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَوْب. رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ َعِظيْم يُ
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٣

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (قال الرّب إيّن أنا الخبُز املُحيي)

اْن ْهِر دَيَّ إبُن اللِه آٍت ِملَء الدَّ

َمْن ال يَخَىش الُحكَم اآليِت، أيُّ إنساْن؟

ُحكٌم ناٌر يُبِقي الَقْمَح يُفِني الزُّؤاْن

رٍّ َمآلْن. ْمَح ِب وباُه َمْن كاَن قَ طُ

܀܀܀

ْه لَّ نَشُدو اآلَب ُمعِطي االبِن الُحكَم كُ

ْه نَشُدو االبَن ُمْجرِي الُحْكِم ماِحي الزَلَّ

ْة لَّ ِعلَّ اِيف كُ نَشُدو الرُّوَح الَحيَّ الشَّ

ْه لِّ ِملَّ ْمِجيُد َمْن كُ الُوِث التَ لِلثَ

 (من صالة �ساء ا�سبت، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ١
وَقَُّف يف طَريِق الخاِطئني وال يَجلُِس يف  تَ يرين وال يَ ِّ ܀ طوىب لَِمن ال يَسرُي عىل َمشورَِة الرشِّ

فيَكوُن  ܀  ه  يلَ ولَ نَهارَه  ُم  مِت تَ يُ وِبَرشيَعِته  َهواُه  الرَِّب  َرشيعِة  بل يف  ܀  اِخرين  السَّ ِس  َمجلِ

ًدا ܀ فُكلُّ ما  ُل أَب ه وَورَقُها ال يَذبُ َجرَِة املَْغروسِة عىل َمجاري املِياه ܀ تُؤيْت مَثَرَها يف أَوانِ كالشَّ

ياح ܀ لِذلك  يَصَنُعه يَنَجح ܀ لَيَس األَْرشاُر كذلك ܀ بل إِنَّهم كالُعصافِة الَّتي تَْذروها الرِّ

ِبطَريِق  ٌم  ܀ فإِنَّ الرَّبَّ عالِ ينونِة األَْرشار وال الخاِطئوَن يف َجامعِة األَبْرار  نتَِصُب يف الدَّ يَ ال 

األَبْرار وإنَّ إِىل الهالِك طَريَق األَْرشار ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد 

اآلِبِدين. آمني.

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 (أف ١٧/٢-٢٢)

ِت الله" يْ بَ يِسنَي وأَْهُل  ِة الِقدِّ َمِديَن أَْهُل  م  تُ أَنْ ْل  بَ نُزَالء،  اَء وال  ْعُد ُغَربَ بَ م  ْستُ لَ "فَ

     
      
          

  

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

(لوقا ١/١٩-١٠)

اِريَن  َعشَّ لْ لِ يًسا  رَئِ كاَن  ا،  زَكَّ اْسُمُه  رَُجٌل  وإِذَا  ازُها،  ْجتَ يَ َوبَدأَ  أَِريْحا  يَُسوُع  َدَخَل 

قَِصرَي  كاَن  ُه  ألَنَّ الَجْمعِ  ِب  ِبَسبَ ْقِدْر  يَ ْم  لَ فَ يَُسوع،  ُهَو  َمْن  لِرَيَى  يَْسَعى  اَن  وكَ ا.  يًّ َوَغِن

َولَامَّ  َها.  ِب رَّ  مَيُ أَْن  ًعا  ُمزِْم يَُسوَع كاَن  يَرَاه، ألَنَّ  لِيَك  زًَة  يْ َق ُجمَّ َوتََسلَّ َم ُمْرسًِعا  َقدَّ تَ فَ الَقاَمة. 

وَم  يَم اليَ َعَيلَّ أَْن أُِق ا، أَْرسِْع وانْزِْل، فَ ا زَكَّ ُه: «يَ اَل لَ ِه وقَ يْ رَُه إِلَ َع نَظَ َمَكان، رَفَ َوَصَل يَُسوُع إَِىل الْ

ُروَن  َذمَّ تَ أََخُذوا يَ ورًا. َورَأَى الَجِميُع ذلَِك فَ ِه َمْرسُ ِت يْ ُه يف بَ لَ بَ ْق أَْرسََع َونَزََل واْستَ ِتَك». فَ يْ يف بَ

ِعْنَد رَُجٍل َخاِطئ». ِبيَت  يَ لِ «َدَخَل  ائِلني:  قَ

َوإْن  ُفَقرَاء،  لْ لِ َنيايِت  تَ ْق ُم ْصَف  نِ أُْعِطي  ا  أَنَ َها  رَّب،  ا  «يَ لِلرَّب:  اَل  َوقَ َوقََف  فَ ا  زَكَّ ا  أَمَّ

وَم َصاَر  يَ يَُسوع: «أَل ُه  لَ فَقاَل  أَْضَعاف».  َعَة  أَْربَ ُه  لَ أَرُدُّ  إيِنِّ  فَ أََحًدا ِبَيشء،  ْمُت  لَ ْد ظَ قَ ْنُت  كُ

َجاَء  اإلِنَْساِن  َن  ابْ فإِنَّ  رَاِهيم.  إلِبْ ٌن  ابْ ًضا  أَيْ ُهَو  الرَُجَل  هَذا  ألَنَّ  يْت،  البَ لِهَذا  الَخالُص 

َصُه». َخلِّ َويُ عِ  الَضائِ َعِن  َحَث  بْ يَ لِ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري مانويال رحمة)

لقد طرق يسوع باب قلب زكا، وها هو زكا يفتح له دون أن يعرف سبب الزيارة، ويخترب 

فرح الخالص.

زكا خاطئ وسارق ومرذول، لكن الرَّّب ال يسمع إال لصوت القلب، يسمع لصوت قلوبنا 

اه يسوع نفسه: " مل آت ألدعو أبراًرا بل  منا إيّ عندما تبحث عن الخالص. وهذا ما يعلِّ

خطأة إىل التوبة..."

َقصريَ  "كاَن  وألنَّه  الزَِّحام،  لَِكرَثِة  يسوع  يرى  أن  ِطْع  يَستَ لَم  زكا  أنَّ  لوقا  اإلنجيّيل  يخربنا 

منا زكا أّال نقف أمام املعوّقات  القامة"، لكّن زكا "مل ييأْس" بل تسلّق الشجرة. وهنا يعلّ

من  بالرغم  يسوع  البحث عن  زكا  تابع  لقد  به،  ولقائنا  ليسوع  رؤيتنا  دون  تحول  التي 

ريَاه". يزًَة لِ َد ُجمَّ الصعوبات "وَصِع

الصغرية  أعاملنا  يكافئ  به،  نقوم  مجهود  كّل  عىل  يكافئنا  الرَّّب  أّن  قلوبنا  يلمس  وما 

بعطايا كثرية، فالله هو الذي يأيت ملالقاتنا، لقد بحث زكا عن يسوع، لكنَّ يسوع اآلن هو 

الذي يأيت إىل زكا ويبحث عنه وينظر إليه.

ائِب إىل عامٍل يف كرمه، حوَّل حياته من طاولِة  لقد حوّل يسوع زكا بلقائه من جاٍب للرضَّ

إيِنِّ  ها  رّب،  "يا  لِلرَّّب:  وقال  ا  زَكَّ وَقََف  اإلنجيل:  ويخربنا  والرشكِة.  املائدِة  طاولِة  إىل  املاِل 

َة أَْضعاف".  َع يِه أَربَ ه علَ ا، أَُردُّ مُت أَحًدا َشيًئ لَ نُت ظَ ْوايل، وإِذا كُ راَء نِصَف أَم َق أُْعطي الُف

بكالمه هذا يُظِهُر زكا أنَّه ال يتكلُم مع يسوع الذي كان يريد أن يراه وإمّنا مع املخلِِّص 

ه، لقد التقى بيسوع حقيقًة وهذا اللقاء أحدث التغيري. الذي قِبلَه يف قلِبه ويف حياتِ

الغرقى باألزمات والّرتاكامت، نطمح لنعمَل لغٍد أفضل، من  أبناَء هذا الجيل،  أما نحن، 

يرانا،  نراه وأن  ٍص، نريد أن  نبحُث عن خالٍص وعن مخلِّ أجلنا وأْجِل أوالدنا وعائالتنا، 

م إليه ويسمُعنا، نريد أْن نسمَعه يقوَل: إفتح بيتك. نريد التكلّ

ه ابن الله، ميّر كّل يوم بجانبنا، يسكن عندنا وفينا، ينتظر  ُص هو يسوع، إنّ هذا املخلِّ

مّنا مبادرة، ينتظر أن نَصَعد اىل الجّميزة لرناه، لنلتقي به، لندعوه إىل بيتنا فيصبح بيته، 

ونتوب إليه فنحيا.

ُتْب، فإنَّ بالتوبة لقاء مع يسوع، وباللقاء فرح وحياة سالم وصدق ومحبة. َن لِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

األحد الحادي عشر من زمن العنصرة: ثمر الرسالة إلى اليهود (توبة زّكا العّشار)

يذرف  أن  قبل  إليه.  يدك  متّد  قدَميَك  عند  يخرَّ  أن  قبل  له.  تفتحه  الباب  إىل  تأيت 

الدموع متنحه رأفتك. قبل أن يعرتف بديونه متنحه املغفرة.

َك بفسقه؛  ر كيَف أغضبَ أنَت ال تتّهمه أو تقول: ملاذا بّذرت ممتلكاتك؟ أنَت ال تتذكّ

أنَت ال توبِّخُه الزدرائه أعاملك الصالحة. لكن إذ تسبق فرتى تواضعه ونواحه وموقفه 

ن لنتسّىل ونفرح.  اه؛ اذبُحوا العجل املَُسمَّ الصادق، تعلن: أَخرُِجوا أفضل رداء وألِبُسوه إيّ

الّذي كان ضائًعا وُوِجد، (...). لتجتمع املالئكة وتبتهج باالبِن 

كام يخرج الناس ملُقابلة تاجٍر عندما يأيت إىل البيت برثواٍت عظيمة، هكذا لتستقبل 

ا يعود إليك من كّل نفسه. ألّن نعمتك تحّب أن ترى دموًعا، تشتاق إىل  نعمتك خاطئً

للتوبة. الّذين يجاهدون  بغرية  تبتهج  توبة،  رؤية 

فاملجد لك يا طويل األناة ورؤوف القلب، أيُّها السيّد واملحّب البرش. آمني.

(املز�ور ٧٠ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
تعالوا إىل الرّب

وا إىل الرَّبِّ يا ُمثَقلِني بأعباِء هذه الحياة، ܀ تعالَ

تعالوا وال تَِقُفوا يائسني فِعنَد يسوع النجاة.

وا إىل الرَّبِّ يا خاطئني فَقلُب يسوَع رحيم، ܀ تعالَ

نوب. ُب بالتائبني وميحو جميَع الذُّ غفوٌر يُرحِّ

وق وِعنَد الُضحى والغروب ُم باسمك ِعنَد الرشُّ رنَّ ܀ يُ

تُوب. فأنَت اإللُه الَغُفوُر الرَّحيم لُِكلِّ أثيٍم يَ

܀ فيا ربُّ أنَت لُِكلِّ خروف يَعوُد إليَك رَحيم،

َذلَت ِدماك فأنَت الحبيُب الشفيْع ألجِل الِخراِف بَ

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 (...)

ر  يُصوِّ القادمني،  لجميعِ  ا  رشابً بغزارة  ومقّدًما  الدوام  عىل  اًضا  فيّ املياه،  من  وًعا  ينبُ إنَّ 

غزارة رأفتك الّتي ال تنضب يا رّب.

إّن  األرض.  عىل  يتنّفسون  الّذيَن  لجميعِ  الطعام  ومَتَنُح  السامويّة  القّوات  تُطِعُم  بوفرٍة 

إليها. إلينا ليك تجذبنا نحوها وتخلّص اآلتني  دُّ  ترغُب ِبخالِصَنا متتَ التّي  محبَّتك 

الّذي به يتحّول االنسان عن الخطيئة. وقبل أن  ة وترى العزَم  يا سيّد، أنَت كّيلّ املعرِفَ



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

ا أَيُّها الربُّ اإلله، ألن نعَرتَِف ِبَك يف هذا النهار بإمياٍن  لَن أَهِّ

ا خالًِصا، ونحُن  َك ُحبًّ ِحبَّ صحيح، ونَرُجوَك رَجاًء واثًقا، وَنُ

ِبنَي ِمنَك الشجاَعَة يَك  ا العّشار، طالِ َة زَكّ ذاكِرون اليوَم تَوبَ

َحَك إىل  َسبِّ ا نَصيٌب من املَ�لَُكوت يف اآلِخرَة، وَنُ َن ُكوَن لَ يَ ًة صاِدقَة، لِ وَب إليَك نَظريَُه تَوبَ تُ نَ

األَبَد.

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر معرتف - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا ِمْن  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ وْب ܀ يَُسوُع َربُّ وُر َعىل األَبْراْر والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَ ܀ أَْرشََق النُّ

َرشْ   البَ عىل  الَنهاُر  َق  َدفَ إِنْ ܀  ا  ارَن أَنَ اِج  الوَهَّ ُنورِِه  َوِب َمْه  لْ الظُّ ِمَن  َقَذنا  وَأَنْ فَجاء  ܀  أَبيه  َحشا 

مة ܀ َسِنيَّ َمْجِدِه أَفاَض  نا املُظلِ اَر ُعيونَ ْور وَأَن ينا نُ يْل ܀ ِمْن نُورِِه َرشََق َعلَ َهزََم ُسلطاُن اللَ وانْ

َمْت أَبْواُب الَجِحيْم ܀ اَد الظَّالْم وَتََحطَّ َجَج ٱلُسْفىل ܀ َماَت املَوُت َوبَ ْه  وَأَنار اللُّ عىل املَْسُكونَ

ُه  دوا ألَنَّ اْب وََمجَّ ُذ الَقِديْم ܀ قاَم األَْمواُت الراِقُدوَن يف الرتُّ ْن َمًة كانْت ُم لِ اَر َجميَع الَربايا وُمظْ وَأَن

ْجٍد  ُه آٍت مِبَ يِه الَعِيلّ ܀ وإِنَّ نا الَحياة  وََصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َووََهَب لَ صاَر لَ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَوْب. رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ َعِظيْم يُ

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (قال الرّب إيّن أنا الخبُز املُحيي)

اْن ْهِر دَيَّ إبُن اللِه آٍت ِملَء الدَّ

َمْن ال يَخَىش الُحكَم اآليِت، أيُّ إنساْن؟

ُحكٌم ناٌر يُبِقي الَقْمَح يُفِني الزُّؤاْن

رٍّ َمآلْن. ْمَح ِب وباُه َمْن كاَن قَ طُ

܀܀܀

ْه لَّ نَشُدو اآلَب ُمعِطي االبِن الُحكَم كُ

ْه نَشُدو االبَن ُمْجرِي الُحْكِم ماِحي الزَلَّ

ْة لَّ ِعلَّ اِيف كُ نَشُدو الرُّوَح الَحيَّ الشَّ

ْه لِّ ِملَّ ْمِجيُد َمْن كُ الُوِث التَ لِلثَ

 (من صالة �ساء ا�سبت، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ١
وَقَُّف يف طَريِق الخاِطئني وال يَجلُِس يف  تَ يرين وال يَ ِّ ܀ طوىب لَِمن ال يَسرُي عىل َمشورَِة الرشِّ

فيَكوُن  ܀  ه  يلَ ولَ نَهارَه  ُم  مِت تَ يُ وِبَرشيَعِته  َهواُه  الرَِّب  َرشيعِة  بل يف  ܀  اِخرين  السَّ ِس  َمجلِ

ًدا ܀ فُكلُّ ما  ُل أَب ه وَورَقُها ال يَذبُ َجرَِة املَْغروسِة عىل َمجاري املِياه ܀ تُؤيْت مَثَرَها يف أَوانِ كالشَّ

ياح ܀ لِذلك  يَصَنُعه يَنَجح ܀ لَيَس األَْرشاُر كذلك ܀ بل إِنَّهم كالُعصافِة الَّتي تَْذروها الرِّ

ِبطَريِق  ٌم  ܀ فإِنَّ الرَّبَّ عالِ ينونِة األَْرشار وال الخاِطئوَن يف َجامعِة األَبْرار  نتَِصُب يف الدَّ يَ ال 

األَبْرار وإنَّ إِىل الهالِك طَريَق األَْرشار ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد 

اآلِبِدين. آمني.

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 (أف ١٧/٢-٢٢)

ِت الله" يْ بَ يِسنَي وأَْهُل  ِة الِقدِّ َمِديَن أَْهُل  م  تُ أَنْ ْل  بَ نُزَالء،  اَء وال  ْعُد ُغَربَ بَ م  ْستُ لَ "فَ

     
      
          

  

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

(لوقا ١/١٩-١٠)

اِريَن  َعشَّ لْ لِ يًسا  رَئِ كاَن  ا،  زَكَّ اْسُمُه  رَُجٌل  وإِذَا  ازُها،  ْجتَ يَ َوبَدأَ  أَِريْحا  يَُسوُع  َدَخَل 

قَِصرَي  كاَن  ُه  ألَنَّ الَجْمعِ  ِب  ِبَسبَ ْقِدْر  يَ ْم  لَ فَ يَُسوع،  ُهَو  َمْن  لِرَيَى  يَْسَعى  اَن  وكَ ا.  يًّ َوَغِن

َولَامَّ  َها.  ِب رَّ  مَيُ أَْن  ًعا  ُمزِْم يَُسوَع كاَن  يَرَاه، ألَنَّ  لِيَك  زًَة  يْ َق ُجمَّ َوتََسلَّ َم ُمْرسًِعا  َقدَّ تَ فَ الَقاَمة. 

وَم  يَم اليَ َعَيلَّ أَْن أُِق ا، أَْرسِْع وانْزِْل، فَ ا زَكَّ ُه: «يَ اَل لَ ِه وقَ يْ رَُه إِلَ َع نَظَ َمَكان، رَفَ َوَصَل يَُسوُع إَِىل الْ

ُروَن  َذمَّ تَ أََخُذوا يَ ورًا. َورَأَى الَجِميُع ذلَِك فَ ِه َمْرسُ ِت يْ ُه يف بَ لَ بَ ْق أَْرسََع َونَزََل واْستَ ِتَك». فَ يْ يف بَ

ِعْنَد رَُجٍل َخاِطئ». ِبيَت  يَ لِ «َدَخَل  ائِلني:  قَ

َوإْن  ُفَقرَاء،  لْ لِ َنيايِت  تَ ْق ُم ْصَف  نِ أُْعِطي  ا  أَنَ َها  رَّب،  ا  «يَ لِلرَّب:  اَل  َوقَ َوقََف  فَ ا  زَكَّ ا  أَمَّ

وَم َصاَر  يَ يَُسوع: «أَل ُه  لَ فَقاَل  أَْضَعاف».  َعَة  أَْربَ ُه  لَ أَرُدُّ  إيِنِّ  فَ أََحًدا ِبَيشء،  ْمُت  لَ ْد ظَ قَ ْنُت  كُ

َجاَء  اإلِنَْساِن  َن  ابْ فإِنَّ  رَاِهيم.  إلِبْ ٌن  ابْ ًضا  أَيْ ُهَو  الرَُجَل  هَذا  ألَنَّ  يْت،  البَ لِهَذا  الَخالُص 

َصُه». َخلِّ َويُ عِ  الَضائِ َعِن  َحَث  بْ يَ لِ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري مانويال رحمة)

لقد طرق يسوع باب قلب زكا، وها هو زكا يفتح له دون أن يعرف سبب الزيارة، ويخترب 

فرح الخالص.

زكا خاطئ وسارق ومرذول، لكن الرَّّب ال يسمع إال لصوت القلب، يسمع لصوت قلوبنا 

اه يسوع نفسه: " مل آت ألدعو أبراًرا بل  منا إيّ عندما تبحث عن الخالص. وهذا ما يعلِّ

خطأة إىل التوبة..."

َقصريَ  "كاَن  وألنَّه  الزَِّحام،  لَِكرَثِة  يسوع  يرى  أن  ِطْع  يَستَ لَم  زكا  أنَّ  لوقا  اإلنجيّيل  يخربنا 

منا زكا أّال نقف أمام املعوّقات  القامة"، لكّن زكا "مل ييأْس" بل تسلّق الشجرة. وهنا يعلّ

من  بالرغم  يسوع  البحث عن  زكا  تابع  لقد  به،  ولقائنا  ليسوع  رؤيتنا  دون  تحول  التي 

ريَاه". يزًَة لِ َد ُجمَّ الصعوبات "وَصِع

الصغرية  أعاملنا  يكافئ  به،  نقوم  مجهود  كّل  عىل  يكافئنا  الرَّّب  أّن  قلوبنا  يلمس  وما 

بعطايا كثرية، فالله هو الذي يأيت ملالقاتنا، لقد بحث زكا عن يسوع، لكنَّ يسوع اآلن هو 

الذي يأيت إىل زكا ويبحث عنه وينظر إليه.

ائِب إىل عامٍل يف كرمه، حوَّل حياته من طاولِة  لقد حوّل يسوع زكا بلقائه من جاٍب للرضَّ

إيِنِّ  ها  رّب،  "يا  لِلرَّّب:  وقال  ا  زَكَّ وَقََف  اإلنجيل:  ويخربنا  والرشكِة.  املائدِة  طاولِة  إىل  املاِل 

َة أَْضعاف".  َع يِه أَربَ ه علَ ا، أَُردُّ مُت أَحًدا َشيًئ لَ نُت ظَ ْوايل، وإِذا كُ راَء نِصَف أَم َق أُْعطي الُف

بكالمه هذا يُظِهُر زكا أنَّه ال يتكلُم مع يسوع الذي كان يريد أن يراه وإمّنا مع املخلِِّص 

ه، لقد التقى بيسوع حقيقًة وهذا اللقاء أحدث التغيري. الذي قِبلَه يف قلِبه ويف حياتِ

الغرقى باألزمات والّرتاكامت، نطمح لنعمَل لغٍد أفضل، من  أبناَء هذا الجيل،  أما نحن، 

يرانا،  نراه وأن  ٍص، نريد أن  نبحُث عن خالٍص وعن مخلِّ أجلنا وأْجِل أوالدنا وعائالتنا، 

م إليه ويسمُعنا، نريد أْن نسمَعه يقوَل: إفتح بيتك. نريد التكلّ

ه ابن الله، ميّر كّل يوم بجانبنا، يسكن عندنا وفينا، ينتظر  ُص هو يسوع، إنّ هذا املخلِّ

مّنا مبادرة، ينتظر أن نَصَعد اىل الجّميزة لرناه، لنلتقي به، لندعوه إىل بيتنا فيصبح بيته، 

ونتوب إليه فنحيا.

ُتْب، فإنَّ بالتوبة لقاء مع يسوع، وباللقاء فرح وحياة سالم وصدق ومحبة. َن لِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

األحد الحادي عشر من زمن العنصرة: ثمر الرسالة إلى اليهود (توبة زّكا العّشار)

يذرف  أن  قبل  إليه.  يدك  متّد  قدَميَك  عند  يخرَّ  أن  قبل  له.  تفتحه  الباب  إىل  تأيت 

الدموع متنحه رأفتك. قبل أن يعرتف بديونه متنحه املغفرة.

َك بفسقه؛  ر كيَف أغضبَ أنَت ال تتّهمه أو تقول: ملاذا بّذرت ممتلكاتك؟ أنَت ال تتذكّ

أنَت ال توبِّخُه الزدرائه أعاملك الصالحة. لكن إذ تسبق فرتى تواضعه ونواحه وموقفه 

ن لنتسّىل ونفرح.  اه؛ اذبُحوا العجل املَُسمَّ الصادق، تعلن: أَخرُِجوا أفضل رداء وألِبُسوه إيّ

الّذي كان ضائًعا وُوِجد، (...). لتجتمع املالئكة وتبتهج باالبِن 

كام يخرج الناس ملُقابلة تاجٍر عندما يأيت إىل البيت برثواٍت عظيمة، هكذا لتستقبل 

ا يعود إليك من كّل نفسه. ألّن نعمتك تحّب أن ترى دموًعا، تشتاق إىل  نعمتك خاطئً

للتوبة. الّذين يجاهدون  بغرية  تبتهج  توبة،  رؤية 

فاملجد لك يا طويل األناة ورؤوف القلب، أيُّها السيّد واملحّب البرش. آمني.

(املز�ور ٧٠ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
تعالوا إىل الرّب

وا إىل الرَّبِّ يا ُمثَقلِني بأعباِء هذه الحياة، ܀ تعالَ

تعالوا وال تَِقُفوا يائسني فِعنَد يسوع النجاة.

وا إىل الرَّبِّ يا خاطئني فَقلُب يسوَع رحيم، ܀ تعالَ

نوب. ُب بالتائبني وميحو جميَع الذُّ غفوٌر يُرحِّ

وق وِعنَد الُضحى والغروب ُم باسمك ِعنَد الرشُّ رنَّ ܀ يُ

تُوب. فأنَت اإللُه الَغُفوُر الرَّحيم لُِكلِّ أثيٍم يَ

܀ فيا ربُّ أنَت لُِكلِّ خروف يَعوُد إليَك رَحيم،

َذلَت ِدماك فأنَت الحبيُب الشفيْع ألجِل الِخراِف بَ

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 (...)

ر  يُصوِّ القادمني،  لجميعِ  ا  رشابً بغزارة  ومقّدًما  الدوام  عىل  اًضا  فيّ املياه،  من  وًعا  ينبُ إنَّ 

غزارة رأفتك الّتي ال تنضب يا رّب.

إّن  األرض.  عىل  يتنّفسون  الّذيَن  لجميعِ  الطعام  ومَتَنُح  السامويّة  القّوات  تُطِعُم  بوفرٍة 

إليها. إلينا ليك تجذبنا نحوها وتخلّص اآلتني  دُّ  ترغُب ِبخالِصَنا متتَ التّي  محبَّتك 

الّذي به يتحّول االنسان عن الخطيئة. وقبل أن  ة وترى العزَم  يا سيّد، أنَت كّيلّ املعرِفَ



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

ا أَيُّها الربُّ اإلله، ألن نعَرتَِف ِبَك يف هذا النهار بإمياٍن  لَن أَهِّ

ا خالًِصا، ونحُن  َك ُحبًّ ِحبَّ صحيح، ونَرُجوَك رَجاًء واثًقا، وَنُ

ِبنَي ِمنَك الشجاَعَة يَك  ا العّشار، طالِ َة زَكّ ذاكِرون اليوَم تَوبَ

َحَك إىل  َسبِّ ا نَصيٌب من املَ�لَُكوت يف اآلِخرَة، وَنُ َن ُكوَن لَ يَ ًة صاِدقَة، لِ وَب إليَك نَظريَُه تَوبَ تُ نَ

األَبَد.

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر معرتف - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا ِمْن  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ وْب ܀ يَُسوُع َربُّ وُر َعىل األَبْراْر والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَ ܀ أَْرشََق النُّ

َرشْ   البَ عىل  الَنهاُر  َق  َدفَ إِنْ ܀  ا  ارَن أَنَ اِج  الوَهَّ ُنورِِه  َوِب َمْه  لْ الظُّ ِمَن  َقَذنا  وَأَنْ فَجاء  ܀  أَبيه  َحشا 

مة ܀ َسِنيَّ َمْجِدِه أَفاَض  نا املُظلِ اَر ُعيونَ ْور وَأَن ينا نُ يْل ܀ ِمْن نُورِِه َرشََق َعلَ َهزََم ُسلطاُن اللَ وانْ

َمْت أَبْواُب الَجِحيْم ܀ اَد الظَّالْم وَتََحطَّ َجَج ٱلُسْفىل ܀ َماَت املَوُت َوبَ ْه  وَأَنار اللُّ عىل املَْسُكونَ

ُه  دوا ألَنَّ اْب وََمجَّ ُذ الَقِديْم ܀ قاَم األَْمواُت الراِقُدوَن يف الرتُّ ْن َمًة كانْت ُم لِ اَر َجميَع الَربايا وُمظْ وَأَن

ْجٍد  ُه آٍت مِبَ يِه الَعِيلّ ܀ وإِنَّ نا الَحياة  وََصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َووََهَب لَ صاَر لَ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَوْب. رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ َعِظيْم يُ

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (قال الرّب إيّن أنا الخبُز املُحيي)

اْن ْهِر دَيَّ إبُن اللِه آٍت ِملَء الدَّ

َمْن ال يَخَىش الُحكَم اآليِت، أيُّ إنساْن؟

ُحكٌم ناٌر يُبِقي الَقْمَح يُفِني الزُّؤاْن

رٍّ َمآلْن. ْمَح ِب وباُه َمْن كاَن قَ طُ

܀܀܀

ْه لَّ نَشُدو اآلَب ُمعِطي االبِن الُحكَم كُ

ْه نَشُدو االبَن ُمْجرِي الُحْكِم ماِحي الزَلَّ

ْة لَّ ِعلَّ اِيف كُ نَشُدو الرُّوَح الَحيَّ الشَّ

ْه لِّ ِملَّ ْمِجيُد َمْن كُ الُوِث التَ لِلثَ

 (من صالة �ساء ا�سبت، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ١
وَقَُّف يف طَريِق الخاِطئني وال يَجلُِس يف  تَ يرين وال يَ ِّ ܀ طوىب لَِمن ال يَسرُي عىل َمشورَِة الرشِّ

فيَكوُن  ܀  ه  يلَ ولَ نَهارَه  ُم  مِت تَ يُ وِبَرشيَعِته  َهواُه  الرَِّب  َرشيعِة  بل يف  ܀  اِخرين  السَّ ِس  َمجلِ

ًدا ܀ فُكلُّ ما  ُل أَب ه وَورَقُها ال يَذبُ َجرَِة املَْغروسِة عىل َمجاري املِياه ܀ تُؤيْت مَثَرَها يف أَوانِ كالشَّ

ياح ܀ لِذلك  يَصَنُعه يَنَجح ܀ لَيَس األَْرشاُر كذلك ܀ بل إِنَّهم كالُعصافِة الَّتي تَْذروها الرِّ

ِبطَريِق  ٌم  ܀ فإِنَّ الرَّبَّ عالِ ينونِة األَْرشار وال الخاِطئوَن يف َجامعِة األَبْرار  نتَِصُب يف الدَّ يَ ال 

األَبْرار وإنَّ إِىل الهالِك طَريَق األَْرشار ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد 

اآلِبِدين. آمني.

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 (أف ١٧/٢-٢٢)

ِت الله" يْ بَ يِسنَي وأَْهُل  ِة الِقدِّ َمِديَن أَْهُل  م  تُ أَنْ ْل  بَ نُزَالء،  اَء وال  ْعُد ُغَربَ بَ م  ْستُ لَ "فَ

     
      
          

  

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

(لوقا ١/١٩-١٠)

اِريَن  َعشَّ لْ لِ يًسا  رَئِ كاَن  ا،  زَكَّ اْسُمُه  رَُجٌل  وإِذَا  ازُها،  ْجتَ يَ َوبَدأَ  أَِريْحا  يَُسوُع  َدَخَل 

قَِصرَي  كاَن  ُه  ألَنَّ الَجْمعِ  ِب  ِبَسبَ ْقِدْر  يَ ْم  لَ فَ يَُسوع،  ُهَو  َمْن  لِرَيَى  يَْسَعى  اَن  وكَ ا.  يًّ َوَغِن

َولَامَّ  َها.  ِب رَّ  مَيُ أَْن  ًعا  ُمزِْم يَُسوَع كاَن  يَرَاه، ألَنَّ  لِيَك  زًَة  يْ َق ُجمَّ َوتََسلَّ َم ُمْرسًِعا  َقدَّ تَ فَ الَقاَمة. 

وَم  يَم اليَ َعَيلَّ أَْن أُِق ا، أَْرسِْع وانْزِْل، فَ ا زَكَّ ُه: «يَ اَل لَ ِه وقَ يْ رَُه إِلَ َع نَظَ َمَكان، رَفَ َوَصَل يَُسوُع إَِىل الْ

ُروَن  َذمَّ تَ أََخُذوا يَ ورًا. َورَأَى الَجِميُع ذلَِك فَ ِه َمْرسُ ِت يْ ُه يف بَ لَ بَ ْق أَْرسََع َونَزََل واْستَ ِتَك». فَ يْ يف بَ

ِعْنَد رَُجٍل َخاِطئ». ِبيَت  يَ لِ «َدَخَل  ائِلني:  قَ

َوإْن  ُفَقرَاء،  لْ لِ َنيايِت  تَ ْق ُم ْصَف  نِ أُْعِطي  ا  أَنَ َها  رَّب،  ا  «يَ لِلرَّب:  اَل  َوقَ َوقََف  فَ ا  زَكَّ ا  أَمَّ

وَم َصاَر  يَ يَُسوع: «أَل ُه  لَ فَقاَل  أَْضَعاف».  َعَة  أَْربَ ُه  لَ أَرُدُّ  إيِنِّ  فَ أََحًدا ِبَيشء،  ْمُت  لَ ْد ظَ قَ ْنُت  كُ

َجاَء  اإلِنَْساِن  َن  ابْ فإِنَّ  رَاِهيم.  إلِبْ ٌن  ابْ ًضا  أَيْ ُهَو  الرَُجَل  هَذا  ألَنَّ  يْت،  البَ لِهَذا  الَخالُص 

َصُه». َخلِّ َويُ عِ  الَضائِ َعِن  َحَث  بْ يَ لِ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري مانويال رحمة)

لقد طرق يسوع باب قلب زكا، وها هو زكا يفتح له دون أن يعرف سبب الزيارة، ويخترب 

فرح الخالص.

زكا خاطئ وسارق ومرذول، لكن الرَّّب ال يسمع إال لصوت القلب، يسمع لصوت قلوبنا 

اه يسوع نفسه: " مل آت ألدعو أبراًرا بل  منا إيّ عندما تبحث عن الخالص. وهذا ما يعلِّ

خطأة إىل التوبة..."

َقصريَ  "كاَن  وألنَّه  الزَِّحام،  لَِكرَثِة  يسوع  يرى  أن  ِطْع  يَستَ لَم  زكا  أنَّ  لوقا  اإلنجيّيل  يخربنا 

منا زكا أّال نقف أمام املعوّقات  القامة"، لكّن زكا "مل ييأْس" بل تسلّق الشجرة. وهنا يعلّ

من  بالرغم  يسوع  البحث عن  زكا  تابع  لقد  به،  ولقائنا  ليسوع  رؤيتنا  دون  تحول  التي 

ريَاه". يزًَة لِ َد ُجمَّ الصعوبات "وَصِع

الصغرية  أعاملنا  يكافئ  به،  نقوم  مجهود  كّل  عىل  يكافئنا  الرَّّب  أّن  قلوبنا  يلمس  وما 

بعطايا كثرية، فالله هو الذي يأيت ملالقاتنا، لقد بحث زكا عن يسوع، لكنَّ يسوع اآلن هو 

الذي يأيت إىل زكا ويبحث عنه وينظر إليه.
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ائِب إىل عامٍل يف كرمه، حوَّل حياته من طاولِة  لقد حوّل يسوع زكا بلقائه من جاٍب للرضَّ

إيِنِّ  ها  رّب،  "يا  لِلرَّّب:  وقال  ا  زَكَّ وَقََف  اإلنجيل:  ويخربنا  والرشكِة.  املائدِة  طاولِة  إىل  املاِل 

َة أَْضعاف".  َع يِه أَربَ ه علَ ا، أَُردُّ مُت أَحًدا َشيًئ لَ نُت ظَ ْوايل، وإِذا كُ راَء نِصَف أَم َق أُْعطي الُف

بكالمه هذا يُظِهُر زكا أنَّه ال يتكلُم مع يسوع الذي كان يريد أن يراه وإمّنا مع املخلِِّص 

ه، لقد التقى بيسوع حقيقًة وهذا اللقاء أحدث التغيري. الذي قِبلَه يف قلِبه ويف حياتِ

الغرقى باألزمات والّرتاكامت، نطمح لنعمَل لغٍد أفضل، من  أبناَء هذا الجيل،  أما نحن، 

يرانا،  نراه وأن  ٍص، نريد أن  نبحُث عن خالٍص وعن مخلِّ أجلنا وأْجِل أوالدنا وعائالتنا، 

م إليه ويسمُعنا، نريد أْن نسمَعه يقوَل: إفتح بيتك. نريد التكلّ

ه ابن الله، ميّر كّل يوم بجانبنا، يسكن عندنا وفينا، ينتظر  ُص هو يسوع، إنّ هذا املخلِّ

مّنا مبادرة، ينتظر أن نَصَعد اىل الجّميزة لرناه، لنلتقي به، لندعوه إىل بيتنا فيصبح بيته، 

ونتوب إليه فنحيا.

ُتْب، فإنَّ بالتوبة لقاء مع يسوع، وباللقاء فرح وحياة سالم وصدق ومحبة. َن لِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

األحد الحادي عشر من زمن العنصرة: ثمر الرسالة إلى اليهود (توبة زّكا العّشار)

يذرف  أن  قبل  إليه.  يدك  متّد  قدَميَك  عند  يخرَّ  أن  قبل  له.  تفتحه  الباب  إىل  تأيت 

الدموع متنحه رأفتك. قبل أن يعرتف بديونه متنحه املغفرة.

َك بفسقه؛  ر كيَف أغضبَ أنَت ال تتّهمه أو تقول: ملاذا بّذرت ممتلكاتك؟ أنَت ال تتذكّ

أنَت ال توبِّخُه الزدرائه أعاملك الصالحة. لكن إذ تسبق فرتى تواضعه ونواحه وموقفه 

ن لنتسّىل ونفرح.  اه؛ اذبُحوا العجل املَُسمَّ الصادق، تعلن: أَخرُِجوا أفضل رداء وألِبُسوه إيّ

الّذي كان ضائًعا وُوِجد، (...). لتجتمع املالئكة وتبتهج باالبِن 

كام يخرج الناس ملُقابلة تاجٍر عندما يأيت إىل البيت برثواٍت عظيمة، هكذا لتستقبل 

ا يعود إليك من كّل نفسه. ألّن نعمتك تحّب أن ترى دموًعا، تشتاق إىل  نعمتك خاطئً

للتوبة. الّذين يجاهدون  بغرية  تبتهج  توبة،  رؤية 

فاملجد لك يا طويل األناة ورؤوف القلب، أيُّها السيّد واملحّب البرش. آمني.

(املز�ور ٧٠ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
تعالوا إىل الرّب

وا إىل الرَّبِّ يا ُمثَقلِني بأعباِء هذه الحياة، ܀ تعالَ

تعالوا وال تَِقُفوا يائسني فِعنَد يسوع النجاة.

وا إىل الرَّبِّ يا خاطئني فَقلُب يسوَع رحيم، ܀ تعالَ

نوب. ُب بالتائبني وميحو جميَع الذُّ غفوٌر يُرحِّ

وق وِعنَد الُضحى والغروب ُم باسمك ِعنَد الرشُّ رنَّ ܀ يُ

تُوب. فأنَت اإللُه الَغُفوُر الرَّحيم لُِكلِّ أثيٍم يَ

܀ فيا ربُّ أنَت لُِكلِّ خروف يَعوُد إليَك رَحيم،

َذلَت ِدماك فأنَت الحبيُب الشفيْع ألجِل الِخراِف بَ

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 (...)

ر  يُصوِّ القادمني،  لجميعِ  ا  رشابً بغزارة  ومقّدًما  الدوام  عىل  اًضا  فيّ املياه،  من  وًعا  ينبُ إنَّ 

غزارة رأفتك الّتي ال تنضب يا رّب.

إّن  األرض.  عىل  يتنّفسون  الّذيَن  لجميعِ  الطعام  ومَتَنُح  السامويّة  القّوات  تُطِعُم  بوفرٍة 

إليها. إلينا ليك تجذبنا نحوها وتخلّص اآلتني  دُّ  ترغُب ِبخالِصَنا متتَ التّي  محبَّتك 

الّذي به يتحّول االنسان عن الخطيئة. وقبل أن  ة وترى العزَم  يا سيّد، أنَت كّيلّ املعرِفَ



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

ا أَيُّها الربُّ اإلله، ألن نعَرتَِف ِبَك يف هذا النهار بإمياٍن  لَن أَهِّ

ا خالًِصا، ونحُن  َك ُحبًّ ِحبَّ صحيح، ونَرُجوَك رَجاًء واثًقا، وَنُ

ِبنَي ِمنَك الشجاَعَة يَك  ا العّشار، طالِ َة زَكّ ذاكِرون اليوَم تَوبَ

َحَك إىل  َسبِّ ا نَصيٌب من املَ�لَُكوت يف اآلِخرَة، وَنُ َن ُكوَن لَ يَ ًة صاِدقَة، لِ وَب إليَك نَظريَُه تَوبَ تُ نَ

األَبَد.

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر معرتف - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا ِمْن  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ وْب ܀ يَُسوُع َربُّ وُر َعىل األَبْراْر والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَ ܀ أَْرشََق النُّ

َرشْ   البَ عىل  الَنهاُر  َق  َدفَ إِنْ ܀  ا  ارَن أَنَ اِج  الوَهَّ ُنورِِه  َوِب َمْه  لْ الظُّ ِمَن  َقَذنا  وَأَنْ فَجاء  ܀  أَبيه  َحشا 

مة ܀ َسِنيَّ َمْجِدِه أَفاَض  نا املُظلِ اَر ُعيونَ ْور وَأَن ينا نُ يْل ܀ ِمْن نُورِِه َرشََق َعلَ َهزََم ُسلطاُن اللَ وانْ

َمْت أَبْواُب الَجِحيْم ܀ اَد الظَّالْم وَتََحطَّ َجَج ٱلُسْفىل ܀ َماَت املَوُت َوبَ ْه  وَأَنار اللُّ عىل املَْسُكونَ

ُه  دوا ألَنَّ اْب وََمجَّ ُذ الَقِديْم ܀ قاَم األَْمواُت الراِقُدوَن يف الرتُّ ْن َمًة كانْت ُم لِ اَر َجميَع الَربايا وُمظْ وَأَن

ْجٍد  ُه آٍت مِبَ يِه الَعِيلّ ܀ وإِنَّ نا الَحياة  وََصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َووََهَب لَ صاَر لَ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَوْب. رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ َعِظيْم يُ

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (قال الرّب إيّن أنا الخبُز املُحيي)

اْن ْهِر دَيَّ إبُن اللِه آٍت ِملَء الدَّ

َمْن ال يَخَىش الُحكَم اآليِت، أيُّ إنساْن؟

ُحكٌم ناٌر يُبِقي الَقْمَح يُفِني الزُّؤاْن

رٍّ َمآلْن. ْمَح ِب وباُه َمْن كاَن قَ طُ

܀܀܀

ْه لَّ نَشُدو اآلَب ُمعِطي االبِن الُحكَم كُ

ْه نَشُدو االبَن ُمْجرِي الُحْكِم ماِحي الزَلَّ

ْة لَّ ِعلَّ اِيف كُ نَشُدو الرُّوَح الَحيَّ الشَّ

ْه لِّ ِملَّ ْمِجيُد َمْن كُ الُوِث التَ لِلثَ

 (من صالة �ساء ا�سبت، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ١
وَقَُّف يف طَريِق الخاِطئني وال يَجلُِس يف  تَ يرين وال يَ ِّ ܀ طوىب لَِمن ال يَسرُي عىل َمشورَِة الرشِّ

فيَكوُن  ܀  ه  يلَ ولَ نَهارَه  ُم  مِت تَ يُ وِبَرشيَعِته  َهواُه  الرَِّب  َرشيعِة  بل يف  ܀  اِخرين  السَّ ِس  َمجلِ

ًدا ܀ فُكلُّ ما  ُل أَب ه وَورَقُها ال يَذبُ َجرَِة املَْغروسِة عىل َمجاري املِياه ܀ تُؤيْت مَثَرَها يف أَوانِ كالشَّ

ياح ܀ لِذلك  يَصَنُعه يَنَجح ܀ لَيَس األَْرشاُر كذلك ܀ بل إِنَّهم كالُعصافِة الَّتي تَْذروها الرِّ

ِبطَريِق  ٌم  ܀ فإِنَّ الرَّبَّ عالِ ينونِة األَْرشار وال الخاِطئوَن يف َجامعِة األَبْرار  نتَِصُب يف الدَّ يَ ال 

األَبْرار وإنَّ إِىل الهالِك طَريَق األَْرشار ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد 

اآلِبِدين. آمني.

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 (أف ١٧/٢-٢٢)

ِت الله" يْ بَ يِسنَي وأَْهُل  ِة الِقدِّ َمِديَن أَْهُل  م  تُ أَنْ ْل  بَ نُزَالء،  اَء وال  ْعُد ُغَربَ بَ م  ْستُ لَ "فَ

     
      
          

  

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

(لوقا ١/١٩-١٠)

اِريَن  َعشَّ لْ لِ يًسا  رَئِ كاَن  ا،  زَكَّ اْسُمُه  رَُجٌل  وإِذَا  ازُها،  ْجتَ يَ َوبَدأَ  أَِريْحا  يَُسوُع  َدَخَل 

قَِصرَي  كاَن  ُه  ألَنَّ الَجْمعِ  ِب  ِبَسبَ ْقِدْر  يَ ْم  لَ فَ يَُسوع،  ُهَو  َمْن  لِرَيَى  يَْسَعى  اَن  وكَ ا.  يًّ َوَغِن

َولَامَّ  َها.  ِب رَّ  مَيُ أَْن  ًعا  ُمزِْم يَُسوَع كاَن  يَرَاه، ألَنَّ  لِيَك  زًَة  يْ َق ُجمَّ َوتََسلَّ َم ُمْرسًِعا  َقدَّ تَ فَ الَقاَمة. 

وَم  يَم اليَ َعَيلَّ أَْن أُِق ا، أَْرسِْع وانْزِْل، فَ ا زَكَّ ُه: «يَ اَل لَ ِه وقَ يْ رَُه إِلَ َع نَظَ َمَكان، رَفَ َوَصَل يَُسوُع إَِىل الْ

ُروَن  َذمَّ تَ أََخُذوا يَ ورًا. َورَأَى الَجِميُع ذلَِك فَ ِه َمْرسُ ِت يْ ُه يف بَ لَ بَ ْق أَْرسََع َونَزََل واْستَ ِتَك». فَ يْ يف بَ

ِعْنَد رَُجٍل َخاِطئ». ِبيَت  يَ لِ «َدَخَل  ائِلني:  قَ

َوإْن  ُفَقرَاء،  لْ لِ َنيايِت  تَ ْق ُم ْصَف  نِ أُْعِطي  ا  أَنَ َها  رَّب،  ا  «يَ لِلرَّب:  اَل  َوقَ َوقََف  فَ ا  زَكَّ ا  أَمَّ

وَم َصاَر  يَ يَُسوع: «أَل ُه  لَ فَقاَل  أَْضَعاف».  َعَة  أَْربَ ُه  لَ أَرُدُّ  إيِنِّ  فَ أََحًدا ِبَيشء،  ْمُت  لَ ْد ظَ قَ ْنُت  كُ

َجاَء  اإلِنَْساِن  َن  ابْ فإِنَّ  رَاِهيم.  إلِبْ ٌن  ابْ ًضا  أَيْ ُهَو  الرَُجَل  هَذا  ألَنَّ  يْت،  البَ لِهَذا  الَخالُص 

َصُه». َخلِّ َويُ عِ  الَضائِ َعِن  َحَث  بْ يَ لِ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري مانويال رحمة)

لقد طرق يسوع باب قلب زكا، وها هو زكا يفتح له دون أن يعرف سبب الزيارة، ويخترب 

فرح الخالص.

زكا خاطئ وسارق ومرذول، لكن الرَّّب ال يسمع إال لصوت القلب، يسمع لصوت قلوبنا 

اه يسوع نفسه: " مل آت ألدعو أبراًرا بل  منا إيّ عندما تبحث عن الخالص. وهذا ما يعلِّ

خطأة إىل التوبة..."

َقصريَ  "كاَن  وألنَّه  الزَِّحام،  لَِكرَثِة  يسوع  يرى  أن  ِطْع  يَستَ لَم  زكا  أنَّ  لوقا  اإلنجيّيل  يخربنا 

منا زكا أّال نقف أمام املعوّقات  القامة"، لكّن زكا "مل ييأْس" بل تسلّق الشجرة. وهنا يعلّ

من  بالرغم  يسوع  البحث عن  زكا  تابع  لقد  به،  ولقائنا  ليسوع  رؤيتنا  دون  تحول  التي 

ريَاه". يزًَة لِ َد ُجمَّ الصعوبات "وَصِع

الصغرية  أعاملنا  يكافئ  به،  نقوم  مجهود  كّل  عىل  يكافئنا  الرَّّب  أّن  قلوبنا  يلمس  وما 

بعطايا كثرية، فالله هو الذي يأيت ملالقاتنا، لقد بحث زكا عن يسوع، لكنَّ يسوع اآلن هو 

الذي يأيت إىل زكا ويبحث عنه وينظر إليه.

ائِب إىل عامٍل يف كرمه، حوَّل حياته من طاولِة  لقد حوّل يسوع زكا بلقائه من جاٍب للرضَّ

إيِنِّ  ها  رّب،  "يا  لِلرَّّب:  وقال  ا  زَكَّ وَقََف  اإلنجيل:  ويخربنا  والرشكِة.  املائدِة  طاولِة  إىل  املاِل 

َة أَْضعاف".  َع يِه أَربَ ه علَ ا، أَُردُّ مُت أَحًدا َشيًئ لَ نُت ظَ ْوايل، وإِذا كُ راَء نِصَف أَم َق أُْعطي الُف

بكالمه هذا يُظِهُر زكا أنَّه ال يتكلُم مع يسوع الذي كان يريد أن يراه وإمّنا مع املخلِِّص 

ه، لقد التقى بيسوع حقيقًة وهذا اللقاء أحدث التغيري. الذي قِبلَه يف قلِبه ويف حياتِ

الغرقى باألزمات والّرتاكامت، نطمح لنعمَل لغٍد أفضل، من  أبناَء هذا الجيل،  أما نحن، 

يرانا،  نراه وأن  ٍص، نريد أن  نبحُث عن خالٍص وعن مخلِّ أجلنا وأْجِل أوالدنا وعائالتنا، 

م إليه ويسمُعنا، نريد أْن نسمَعه يقوَل: إفتح بيتك. نريد التكلّ

ه ابن الله، ميّر كّل يوم بجانبنا، يسكن عندنا وفينا، ينتظر  ُص هو يسوع، إنّ هذا املخلِّ

مّنا مبادرة، ينتظر أن نَصَعد اىل الجّميزة لرناه، لنلتقي به، لندعوه إىل بيتنا فيصبح بيته، 

ونتوب إليه فنحيا.

ُتْب، فإنَّ بالتوبة لقاء مع يسوع، وباللقاء فرح وحياة سالم وصدق ومحبة. َن لِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ

anteliasdiocese.com

٦ األحد الحادي عشر من زمن العنصرة: ثمر الرسالة إلى اليهود (توبة زّكا العّشار)

يذرف  أن  قبل  إليه.  يدك  متّد  قدَميَك  عند  يخرَّ  أن  قبل  له.  تفتحه  الباب  إىل  تأيت 

الدموع متنحه رأفتك. قبل أن يعرتف بديونه متنحه املغفرة.

َك بفسقه؛  ر كيَف أغضبَ أنَت ال تتّهمه أو تقول: ملاذا بّذرت ممتلكاتك؟ أنَت ال تتذكّ

أنَت ال توبِّخُه الزدرائه أعاملك الصالحة. لكن إذ تسبق فرتى تواضعه ونواحه وموقفه 

ن لنتسّىل ونفرح.  اه؛ اذبُحوا العجل املَُسمَّ الصادق، تعلن: أَخرُِجوا أفضل رداء وألِبُسوه إيّ

الّذي كان ضائًعا وُوِجد، (...). لتجتمع املالئكة وتبتهج باالبِن 

كام يخرج الناس ملُقابلة تاجٍر عندما يأيت إىل البيت برثواٍت عظيمة، هكذا لتستقبل 

ا يعود إليك من كّل نفسه. ألّن نعمتك تحّب أن ترى دموًعا، تشتاق إىل  نعمتك خاطئً

للتوبة. الّذين يجاهدون  بغرية  تبتهج  توبة،  رؤية 

فاملجد لك يا طويل األناة ورؤوف القلب، أيُّها السيّد واملحّب البرش. آمني.

(املز�ور ٧٠ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
تعالوا إىل الرّب

وا إىل الرَّبِّ يا ُمثَقلِني بأعباِء هذه الحياة، ܀ تعالَ

تعالوا وال تَِقُفوا يائسني فِعنَد يسوع النجاة.

وا إىل الرَّبِّ يا خاطئني فَقلُب يسوَع رحيم، ܀ تعالَ

نوب. ُب بالتائبني وميحو جميَع الذُّ غفوٌر يُرحِّ

وق وِعنَد الُضحى والغروب ُم باسمك ِعنَد الرشُّ رنَّ ܀ يُ

تُوب. فأنَت اإللُه الَغُفوُر الرَّحيم لُِكلِّ أثيٍم يَ

܀ فيا ربُّ أنَت لُِكلِّ خروف يَعوُد إليَك رَحيم،

َذلَت ِدماك فأنَت الحبيُب الشفيْع ألجِل الِخراِف بَ

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 (...)

ر  يُصوِّ القادمني،  لجميعِ  ا  رشابً بغزارة  ومقّدًما  الدوام  عىل  اًضا  فيّ املياه،  من  وًعا  ينبُ إنَّ 

غزارة رأفتك الّتي ال تنضب يا رّب.

إّن  األرض.  عىل  يتنّفسون  الّذيَن  لجميعِ  الطعام  ومَتَنُح  السامويّة  القّوات  تُطِعُم  بوفرٍة 

إليها. إلينا ليك تجذبنا نحوها وتخلّص اآلتني  دُّ  ترغُب ِبخالِصَنا متتَ التّي  محبَّتك 

الّذي به يتحّول االنسان عن الخطيئة. وقبل أن  ة وترى العزَم  يا سيّد، أنَت كّيلّ املعرِفَ



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

ا أَيُّها الربُّ اإلله، ألن نعَرتَِف ِبَك يف هذا النهار بإمياٍن  لَن أَهِّ

ا خالًِصا، ونحُن  َك ُحبًّ ِحبَّ صحيح، ونَرُجوَك رَجاًء واثًقا، وَنُ

ِبنَي ِمنَك الشجاَعَة يَك  ا العّشار، طالِ َة زَكّ ذاكِرون اليوَم تَوبَ

َحَك إىل  َسبِّ ا نَصيٌب من املَ�لَُكوت يف اآلِخرَة، وَنُ َن ُكوَن لَ يَ ًة صاِدقَة، لِ وَب إليَك نَظريَُه تَوبَ تُ نَ

األَبَد.

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر معرتف - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا ِمْن  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ وْب ܀ يَُسوُع َربُّ وُر َعىل األَبْراْر والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَ ܀ أَْرشََق النُّ

َرشْ   البَ عىل  الَنهاُر  َق  َدفَ إِنْ ܀  ا  ارَن أَنَ اِج  الوَهَّ ُنورِِه  َوِب َمْه  لْ الظُّ ِمَن  َقَذنا  وَأَنْ فَجاء  ܀  أَبيه  َحشا 

مة ܀ َسِنيَّ َمْجِدِه أَفاَض  نا املُظلِ اَر ُعيونَ ْور وَأَن ينا نُ يْل ܀ ِمْن نُورِِه َرشََق َعلَ َهزََم ُسلطاُن اللَ وانْ

َمْت أَبْواُب الَجِحيْم ܀ اَد الظَّالْم وَتََحطَّ َجَج ٱلُسْفىل ܀ َماَت املَوُت َوبَ ْه  وَأَنار اللُّ عىل املَْسُكونَ

ُه  دوا ألَنَّ اْب وََمجَّ ُذ الَقِديْم ܀ قاَم األَْمواُت الراِقُدوَن يف الرتُّ ْن َمًة كانْت ُم لِ اَر َجميَع الَربايا وُمظْ وَأَن

ْجٍد  ُه آٍت مِبَ يِه الَعِيلّ ܀ وإِنَّ نا الَحياة  وََصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َووََهَب لَ صاَر لَ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَوْب. رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ َعِظيْم يُ

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (قال الرّب إيّن أنا الخبُز املُحيي)

اْن ْهِر دَيَّ إبُن اللِه آٍت ِملَء الدَّ

َمْن ال يَخَىش الُحكَم اآليِت، أيُّ إنساْن؟

ُحكٌم ناٌر يُبِقي الَقْمَح يُفِني الزُّؤاْن

رٍّ َمآلْن. ْمَح ِب وباُه َمْن كاَن قَ طُ

܀܀܀

ْه لَّ نَشُدو اآلَب ُمعِطي االبِن الُحكَم كُ

ْه نَشُدو االبَن ُمْجرِي الُحْكِم ماِحي الزَلَّ

ْة لَّ ِعلَّ اِيف كُ نَشُدو الرُّوَح الَحيَّ الشَّ

ْه لِّ ِملَّ ْمِجيُد َمْن كُ الُوِث التَ لِلثَ

 (من صالة �ساء ا�سبت، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ١
وَقَُّف يف طَريِق الخاِطئني وال يَجلُِس يف  تَ يرين وال يَ ِّ ܀ طوىب لَِمن ال يَسرُي عىل َمشورَِة الرشِّ

فيَكوُن  ܀  ه  يلَ ولَ نَهارَه  ُم  مِت تَ يُ وِبَرشيَعِته  َهواُه  الرَِّب  َرشيعِة  بل يف  ܀  اِخرين  السَّ ِس  َمجلِ

ًدا ܀ فُكلُّ ما  ُل أَب ه وَورَقُها ال يَذبُ َجرَِة املَْغروسِة عىل َمجاري املِياه ܀ تُؤيْت مَثَرَها يف أَوانِ كالشَّ

ياح ܀ لِذلك  يَصَنُعه يَنَجح ܀ لَيَس األَْرشاُر كذلك ܀ بل إِنَّهم كالُعصافِة الَّتي تَْذروها الرِّ

ِبطَريِق  ٌم  ܀ فإِنَّ الرَّبَّ عالِ ينونِة األَْرشار وال الخاِطئوَن يف َجامعِة األَبْرار  نتَِصُب يف الدَّ يَ ال 

األَبْرار وإنَّ إِىل الهالِك طَريَق األَْرشار ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد 

اآلِبِدين. آمني.

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 (أف ١٧/٢-٢٢)

ِت الله" يْ بَ يِسنَي وأَْهُل  ِة الِقدِّ َمِديَن أَْهُل  م  تُ أَنْ ْل  بَ نُزَالء،  اَء وال  ْعُد ُغَربَ بَ م  ْستُ لَ "فَ

     
      
          

  

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

(لوقا ١/١٩-١٠)

اِريَن  َعشَّ لْ لِ يًسا  رَئِ كاَن  ا،  زَكَّ اْسُمُه  رَُجٌل  وإِذَا  ازُها،  ْجتَ يَ َوبَدأَ  أَِريْحا  يَُسوُع  َدَخَل 

قَِصرَي  كاَن  ُه  ألَنَّ الَجْمعِ  ِب  ِبَسبَ ْقِدْر  يَ ْم  لَ فَ يَُسوع،  ُهَو  َمْن  لِرَيَى  يَْسَعى  اَن  وكَ ا.  يًّ َوَغِن

َولَامَّ  َها.  ِب رَّ  مَيُ أَْن  ًعا  ُمزِْم يَُسوَع كاَن  يَرَاه، ألَنَّ  لِيَك  زًَة  يْ َق ُجمَّ َوتََسلَّ َم ُمْرسًِعا  َقدَّ تَ فَ الَقاَمة. 

وَم  يَم اليَ َعَيلَّ أَْن أُِق ا، أَْرسِْع وانْزِْل، فَ ا زَكَّ ُه: «يَ اَل لَ ِه وقَ يْ رَُه إِلَ َع نَظَ َمَكان، رَفَ َوَصَل يَُسوُع إَِىل الْ

ُروَن  َذمَّ تَ أََخُذوا يَ ورًا. َورَأَى الَجِميُع ذلَِك فَ ِه َمْرسُ ِت يْ ُه يف بَ لَ بَ ْق أَْرسََع َونَزََل واْستَ ِتَك». فَ يْ يف بَ

ِعْنَد رَُجٍل َخاِطئ». ِبيَت  يَ لِ «َدَخَل  ائِلني:  قَ

َوإْن  ُفَقرَاء،  لْ لِ َنيايِت  تَ ْق ُم ْصَف  نِ أُْعِطي  ا  أَنَ َها  رَّب،  ا  «يَ لِلرَّب:  اَل  َوقَ َوقََف  فَ ا  زَكَّ ا  أَمَّ

وَم َصاَر  يَ يَُسوع: «أَل ُه  لَ فَقاَل  أَْضَعاف».  َعَة  أَْربَ ُه  لَ أَرُدُّ  إيِنِّ  فَ أََحًدا ِبَيشء،  ْمُت  لَ ْد ظَ قَ ْنُت  كُ

َجاَء  اإلِنَْساِن  َن  ابْ فإِنَّ  رَاِهيم.  إلِبْ ٌن  ابْ ًضا  أَيْ ُهَو  الرَُجَل  هَذا  ألَنَّ  يْت،  البَ لِهَذا  الَخالُص 

َصُه». َخلِّ َويُ عِ  الَضائِ َعِن  َحَث  بْ يَ لِ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري مانويال رحمة)

لقد طرق يسوع باب قلب زكا، وها هو زكا يفتح له دون أن يعرف سبب الزيارة، ويخترب 

فرح الخالص.

زكا خاطئ وسارق ومرذول، لكن الرَّّب ال يسمع إال لصوت القلب، يسمع لصوت قلوبنا 

اه يسوع نفسه: " مل آت ألدعو أبراًرا بل  منا إيّ عندما تبحث عن الخالص. وهذا ما يعلِّ

خطأة إىل التوبة..."

َقصريَ  "كاَن  وألنَّه  الزَِّحام،  لَِكرَثِة  يسوع  يرى  أن  ِطْع  يَستَ لَم  زكا  أنَّ  لوقا  اإلنجيّيل  يخربنا 

منا زكا أّال نقف أمام املعوّقات  القامة"، لكّن زكا "مل ييأْس" بل تسلّق الشجرة. وهنا يعلّ

من  بالرغم  يسوع  البحث عن  زكا  تابع  لقد  به،  ولقائنا  ليسوع  رؤيتنا  دون  تحول  التي 

ريَاه". يزًَة لِ َد ُجمَّ الصعوبات "وَصِع

الصغرية  أعاملنا  يكافئ  به،  نقوم  مجهود  كّل  عىل  يكافئنا  الرَّّب  أّن  قلوبنا  يلمس  وما 

بعطايا كثرية، فالله هو الذي يأيت ملالقاتنا، لقد بحث زكا عن يسوع، لكنَّ يسوع اآلن هو 

الذي يأيت إىل زكا ويبحث عنه وينظر إليه.

ائِب إىل عامٍل يف كرمه، حوَّل حياته من طاولِة  لقد حوّل يسوع زكا بلقائه من جاٍب للرضَّ

إيِنِّ  ها  رّب،  "يا  لِلرَّّب:  وقال  ا  زَكَّ وَقََف  اإلنجيل:  ويخربنا  والرشكِة.  املائدِة  طاولِة  إىل  املاِل 

َة أَْضعاف".  َع يِه أَربَ ه علَ ا، أَُردُّ مُت أَحًدا َشيًئ لَ نُت ظَ ْوايل، وإِذا كُ راَء نِصَف أَم َق أُْعطي الُف

بكالمه هذا يُظِهُر زكا أنَّه ال يتكلُم مع يسوع الذي كان يريد أن يراه وإمّنا مع املخلِِّص 

ه، لقد التقى بيسوع حقيقًة وهذا اللقاء أحدث التغيري. الذي قِبلَه يف قلِبه ويف حياتِ

الغرقى باألزمات والّرتاكامت، نطمح لنعمَل لغٍد أفضل، من  أبناَء هذا الجيل،  أما نحن، 

يرانا،  نراه وأن  ٍص، نريد أن  نبحُث عن خالٍص وعن مخلِّ أجلنا وأْجِل أوالدنا وعائالتنا، 

م إليه ويسمُعنا، نريد أْن نسمَعه يقوَل: إفتح بيتك. نريد التكلّ

ه ابن الله، ميّر كّل يوم بجانبنا، يسكن عندنا وفينا، ينتظر  ُص هو يسوع، إنّ هذا املخلِّ

مّنا مبادرة، ينتظر أن نَصَعد اىل الجّميزة لرناه، لنلتقي به، لندعوه إىل بيتنا فيصبح بيته، 

ونتوب إليه فنحيا.

ُتْب، فإنَّ بالتوبة لقاء مع يسوع، وباللقاء فرح وحياة سالم وصدق ومحبة. َن لِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       فرتة صمت لِ
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يذرف  أن  قبل  إليه.  يدك  متّد  قدَميَك  عند  يخرَّ  أن  قبل  له.  تفتحه  الباب  إىل  تأيت 

الدموع متنحه رأفتك. قبل أن يعرتف بديونه متنحه املغفرة.

َك بفسقه؛  ر كيَف أغضبَ أنَت ال تتّهمه أو تقول: ملاذا بّذرت ممتلكاتك؟ أنَت ال تتذكّ

أنَت ال توبِّخُه الزدرائه أعاملك الصالحة. لكن إذ تسبق فرتى تواضعه ونواحه وموقفه 

ن لنتسّىل ونفرح.  اه؛ اذبُحوا العجل املَُسمَّ الصادق، تعلن: أَخرُِجوا أفضل رداء وألِبُسوه إيّ

الّذي كان ضائًعا وُوِجد، (...). لتجتمع املالئكة وتبتهج باالبِن 

كام يخرج الناس ملُقابلة تاجٍر عندما يأيت إىل البيت برثواٍت عظيمة، هكذا لتستقبل 

ا يعود إليك من كّل نفسه. ألّن نعمتك تحّب أن ترى دموًعا، تشتاق إىل  نعمتك خاطئً

للتوبة. الّذين يجاهدون  بغرية  تبتهج  توبة،  رؤية 

فاملجد لك يا طويل األناة ورؤوف القلب، أيُّها السيّد واملحّب البرش. آمني.

(املز�ور ٧٠ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
تعالوا إىل الرّب

وا إىل الرَّبِّ يا ُمثَقلِني بأعباِء هذه الحياة، ܀ تعالَ

تعالوا وال تَِقُفوا يائسني فِعنَد يسوع النجاة.

وا إىل الرَّبِّ يا خاطئني فَقلُب يسوَع رحيم، ܀ تعالَ

نوب. ُب بالتائبني وميحو جميَع الذُّ غفوٌر يُرحِّ

وق وِعنَد الُضحى والغروب ُم باسمك ِعنَد الرشُّ رنَّ ܀ يُ

تُوب. فأنَت اإللُه الَغُفوُر الرَّحيم لُِكلِّ أثيٍم يَ

܀ فيا ربُّ أنَت لُِكلِّ خروف يَعوُد إليَك رَحيم،

َذلَت ِدماك فأنَت الحبيُب الشفيْع ألجِل الِخراِف بَ

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 (...)

ر  يُصوِّ القادمني،  لجميعِ  ا  رشابً بغزارة  ومقّدًما  الدوام  عىل  اًضا  فيّ املياه،  من  وًعا  ينبُ إنَّ 

غزارة رأفتك الّتي ال تنضب يا رّب.

إّن  األرض.  عىل  يتنّفسون  الّذيَن  لجميعِ  الطعام  ومَتَنُح  السامويّة  القّوات  تُطِعُم  بوفرٍة 

إليها. إلينا ليك تجذبنا نحوها وتخلّص اآلتني  دُّ  ترغُب ِبخالِصَنا متتَ التّي  محبَّتك 

الّذي به يتحّول االنسان عن الخطيئة. وقبل أن  ة وترى العزَم  يا سيّد، أنَت كّيلّ املعرِفَ


