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أحد وجود الرّب في الهيكل
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

د يف الساموات، يا َمن اخرتَت لُِسكَناَك  أَيُّها الخفيُّ املَُمجَّ

يَنا أوًّال  ُه َعلَ ا أَنَّ َن َم ا التواُضَع وَتُفِه َمَن َعلِّ تُ َنا َمنزًِال وَِضيًعا لِ يَن بَ

لَّ يشٍء هباًء  ُعدَّ كُ ا أْن نَ أن نُكوَن ِفيام هو لله وحَده، امَنحَن

ٍة  َل لَِحياٍة َمِسيِحيَّ نؤَهَّ ة فَ َك الصاِدقَ ٍة، وَنَبَحَث عن إرادَتِ ا ِبُكلِّ ِدقَّ َن ُقوَم ِبواِجباتِ َن َك فَ يف َسِبيلِ

ِديَن اسَمَك واسَم أِبيَك َوُروِحَك القدُّوس إىل األبد.                                 ُكوَت ُمَمجِّ ة وَنَدُخَل املَ�لَ َحقَّ

(صالة صباح أحد وجود ا�رّب يف اهليلك، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

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

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

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

١

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

اقَْت نَْفِيس أِيس اشتَ ، الرَّبُّ كَ َحظِّي الرَّبُّ ِبي أيَنِّ أَنُحو بَيَت الرَبِّ   لْ َرسَّ قَ  

ا! َهالَّ آيِت أَلَقى الَحيَّ ِفيِه أَحيَ ا،   ِغي اللَه املاَء الَحيَّ أْمَى تَبْ نَْفِيس ظَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

ْرسِي! ! يَجُربْ كَ إْن أُستَضَعْف أَهِتْف: رَبِّ ! أَنَت َصْخرِي!   أَنَت ُحبِّي! أَنَت َريبِّ  

ْهرِ! َقاَك بالتَّسِبيِح َسْحَب الدَّ َها أَلْ ْهرِي!   َق طُ َق ِبرِّي، وَفْ ايِن وَفْ افَ ْد كَ قَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀
إنَّ َمجَد اآلِب َحلَّ ِملَء الَهيَكْل،  ِجْسُم االبِن ِفيِه ِملُء الالُهوِت َحّلْ  

اِد كرُ، الُحبُّ لآلبَ لِلثالُوِث الشُّ ا بَيَت الرُّوِح الُقْدِس الرُّوِح الَهاِدي   ِرصْنَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد وجود ا�رّب يف ا�َهيلك، زمن امليالد املجيد - ا�كسليك)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا اَنظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 (عب ٧/ ١١-١٩)

الَرشيَعَة  نَْفِعَها، ألَنَّ  وَعَدِم  ُضْعِفَها  ِبَسبَِب  الَساِبَقة،  الَكهُنوِت  َوِصيَِّة  بْطَاُل  إِ يَِتمُّ  "وهَكَذا 

ِبِه نَْقَرتُِب ِمَن الله" إِْدَخاُل َرَجاٍء أَفَْضل،  لَْم تُبَلِّْغ َشيْئًا إِىل الَكامل، ويَِتمُّ أَيًْضا 

     
         

(يو ٢/ ٤٩)         
  

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

(لو ٤١/٢ -٥٢)

يَُسوُع  َغ  لَ بَ ولَامَّ  أُورََشليم.  إِىل  الِفْصِح  ِعيِد  يف  َسَنٍة  لَّ  كُ اِن  ْذَهبَ يَ يَُسوَع  َوا  أَبَ كاَن 

اِم الِعيد، َعاَد  أَيَّ ِقَضاِء  انْ الَعاَدُة يف الِعيد. وبَعَد  َمًعا كَام ِهَي  ْي َعْرشََة َسَنة، َصِعُدوا  تَ اثَْن

يف  ُه  أَنَّ اِن  نَّ يَظُ ا  انَ كَ وإْذ  ْدِريَان.  يَ ال  وُهاَم  يم،  أُورََشلِ يف  يَُسوُع  الَصِبيُّ  ِقَي  وبَ َوان،  األَبَ

ِجَداه،  يَ ْم  ولَ َمَعارِف.  والْ األَقارِِب  نْيَ  بَ ُه  َعْن َشاِن  َفتِّ يُ أََخَذا  ثُمَّ  ْوم،  يَ َمِسريََة  َسارَا  ة،  الَقاِفلَ

ُه.  َعْن َشاِن  َفتِّ يُ أُورََشليَم  إِىل  َعاَدا  فَ

اَن  ُهم. وكَ ْسأَلُ ْسَمُعُهم ويَ اَمء، يَ نْيَ الُعلَ َوبْعَد ثَالثَِة أَيَّام، َوَجَداُه يف الَهيَكِل َجالًِسا بَ

ُه: «يا  ُه أُمُّ ْت لَ الَ ا، وقَ ِهتَ َواُه بُ ِه. ولَامَّ رَآُه أَبَ ِت ِوبَ ِه وأَْج ائِ ُه ُمْنَذِهلنَي ِبذَكَ ْسَمُعونَ َجِميُع الَّذيَن يَ

ُهاَم: « لِاَمذَا  َقاَل لَ َعنْي!». فَ َوجِّ َك ُمتَ بُ لُ ا نَطْ نَّ ا وأَبُوَك كُ َنا هكذا؟ فَها أَنَ َت ِب َعلْ َنّي، لِاَمذَا فَ بُ

ْفَهاَم  يَ ْم  لَ فَ ُهاَم  ا  أَمَّ ُهَو أليب؟».  َما  وَن يف  أَكُ أَْن  ِغي  بَ ْن يَ ُه  أَنَّ اَمِن  تَْعلَ أَال  ِني؟  انِ بَ لُ تَطْ اَم  تُ ْن كُ

ِه.  ِب َمُهاَم  لَّ الَّذي كَ الَكالَم 

لَّ هِذِه  تَْحَفُظ كُ ه  أُمُّ انَْت  ُهاَم. وكَ لَ الَناِرصَة، وكاَن َخاِضًعا  َمَعُهاَم، وَعاَد إِىل  نَزََل  ثُمَّ 

اللِه والَناس. َد  ِعْن ْعَمِة  ِحْكَمِة والَقاَمِة والِن الْ ْنُمو يف  يَ يَُسوُع  اَن  َها. وكَ ِب لْ قَ األُُموِر يف 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري مرياب الحكيم)

܀ "أَال تَْعلَاَمِن أَنَُّه يَْنَبِغي أَْن أَكُوَن يف َما ُهَو أليَب؟"( لوقا ٢ / ٤٩)  

أكون  أن  عّيل  ا:  تأكيديًّ ا  جوابً قلِبه  يف  ويتّضمُن  أبويه  عىل  يسوع  طرحه  سؤال 

أين  حياتنا:  ومنِط  بطريقِة  التّفكريِ  إىل  اليوم  تدعونا  العبارة  هذه  أيب.  يكون  حيث 

نا ولكن، هل  الّدائُم يف حياتِ الحاُرض  اللُه هو  لله؟  ما هو  الحضور يف  نحن من هذا 

نا بعَض الوقِت لالختالِء  اتِ ُر أْن نكرَِّس من يوميّ نحُن حارضون له؟ كم من الوقِت نتذكّ

به؟ يف عمِر االثنتي عرشَة سنًة (سنُّ البلوِغ عنَد اليهوِد) يظهُر عنَد يسوَع إبِن يوسَف 

ُم العلامِء. وعنَد  ِته ونراه معلّاًم حارضًا يف هيكِل اللِه يسمُع ويُعلِّ ومريَم يشٌء من ألوهيّ

إىل  يصعُد  مساٍء  كلِّ  يف  كاَن  أنّه  عن  ُة  اإلزائيّ األناجيُل  ا  تخربُن ِة  العلنيّ ه  حياتِ بدايِة 

رسالِته  الستكامِل  الجبِل  من  وينزل  التايل  اليوم  يف  ليعود  بأبيه،  ليختيل  الجبِل 

ِة.  التبشرييّ

للِه ال  ه  لنعطيَ ا  نهارِن املستقطعِ من  الـوقِت  أخِذ هذا  إىل  اليوَم  كم نحن بحاجٍة 

ِة  إليها نفُسنا متاًما كام الحاجاِت األساسيّ ٍة تحتاُج  كفرِض واجٍب بْل كحاجٍة رضوريّ

األخرى التي ال ميكُن أْن ننساها!

܀ "وكَاَن يَُسوُع يَْنُمو يف الِحكَْمِة والَقاَمِة والنِّْعَمِة ِعْنَد اللِه والنَّاس" (لوقا ٢ / ٥٢)

النَّارصِة  يف  عاَشها  التي  يسوَع  حياِة  من  عاًما  عَرش  مثانيَة  تلّخُص  العبارُة  هذه 

حياِة  يف  أعمدة  ثالثَة  تشّكُل  متوازيٍة  أصعدة  ثالثة  عىل  كامالً  منوًّا  ألبويَه.  خاضًعا 

الحياة  أي  الّنعمُة  الصحة؛  أي  القامُة  العلم؛  أي  الحكمُة  عنها:  غنى  ال  اإلنساِن 

زتُْه كإنساٍن يف محيِطِه.  ًة ميّ ة. لقد شّكَل هذا النموِّ املتوازِن عند يسوَع شخصيّ الروحيّ

ا  نا وجسِدنا ونفِسنا لنخلَق توازنً ونحُن اليوَم بأمسِّ الحاجِة إىل االهتامِم بعقلِ

املشاكِل  َة  أغلبيّ إّن  أبًدا.  ينقَصنا يشٌء  وأالّ  يسوَع  َه  نشبَ أن  نا  يخّولُ نا  حياتِ جميالً يف 

الثّالِث يف  األعمدِة  إحدى  ٍ يف  نقٍص معنيَّ بسبِب  نضوِجِه  تظهُر عنَد  اإلنساِن  يف حياِة 

اإلنساَن  يجعُل  ضعيًفا،  كان  أو  غاَب  إذا  الذي،  الروحّي  العاموِد  سيَّام  ال  ه،  حياتِ

ه يسقُط أماَم األزماِت الكبريَة الَّتي  ا يف وجِه املصاعِب والتحّدياِت ويجعلُ ضعيًفا وَهشًّ

ها. وحَده اللُه الّساكُن فيه ميكُن أْن يصدَّ

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

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. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا.) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(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 (...)

الّتي  ا  َسة، إقبل صلواتِن املَُقدَّ َك  َوِسريَتِ اَعِتَك  ِبطَ اَك  أَبَ أَرَضيَت  الّذي  َها االبُن السامِوّي  أَيُّ

ا  َن اتِ لَِحيَ َوِغذاًء  ا  ُفوِسَن ُن لِ ِشفاًء  َك  َساَمئِ وِّ  ُعلُ ِمْن  ا  َن لَ َوأَرِسْل  الوقت،  لََك يف هذا  ُمَها  َقدِّ نُ

يَك املَجَد َجِميًعا ِمَن اآلَن وإىل األبد. َع إلَ رَنفَ ا، فَ َموتَانَ لِ َورَحَمًة 

(صالة صباح أحد وجود ا�رّب يف اهليلك ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
َرَفعُت َعيَنيَّ

رَفَعُت َعيَنيَّ إىل الِجباْل ِمن َحيُث يأيِت َعوين. 

ام َواألرْض. عِ السَّ َمُعونَِتي ِمن ِعنِد الرَّْب صانِ

ناْم.  نَعُس ال يَ َك تَزِّل، ال يَ ال يَدَُع رِجلَ

َك الرَّبُّ ِسرتٌ لََك. أَلربُّ يحَفظُ

ال تُؤذيَك الَشمُس يف الَنهارْ، وَال الَقَمُر يف الليل.

نَفَسَك،  لِّ ُسوٍء، يَحَفُظ الرَّبُّ  َك الرَّبُّ ِمن كُ يَحَفظُ

يَحَفُظ الرَّبُّ ذَهابََك وإيابََك، ِمَن اآلن وإىل األبد.



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

د يف الساموات، يا َمن اخرتَت لُِسكَناَك  أَيُّها الخفيُّ املَُمجَّ

يَنا أوًّال  ُه َعلَ ا أَنَّ َن َم ا التواُضَع وَتُفِه َمَن َعلِّ تُ َنا َمنزًِال وَِضيًعا لِ يَن بَ

لَّ يشٍء هباًء  ُعدَّ كُ ا أْن نَ أن نُكوَن ِفيام هو لله وحَده، امَنحَن

ٍة  َل لَِحياٍة َمِسيِحيَّ نؤَهَّ ة فَ َك الصاِدقَ ٍة، وَنَبَحَث عن إرادَتِ ا ِبُكلِّ ِدقَّ َن ُقوَم ِبواِجباتِ َن َك فَ يف َسِبيلِ

ِديَن اسَمَك واسَم أِبيَك َوُروِحَك القدُّوس إىل األبد.                                 ُكوَت ُمَمجِّ ة وَنَدُخَل املَ�لَ َحقَّ

(صالة صباح أحد وجود ا�رّب يف اهليلك، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

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

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

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

anteliasdiocese.com

٢أحد وجود الرّب في الهيكل

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

اقَْت نَْفِيس أِيس اشتَ ، الرَّبُّ كَ َحظِّي الرَّبُّ ِبي أيَنِّ أَنُحو بَيَت الرَبِّ   لْ َرسَّ قَ  

ا! َهالَّ آيِت أَلَقى الَحيَّ ِفيِه أَحيَ ا،   ِغي اللَه املاَء الَحيَّ أْمَى تَبْ نَْفِيس ظَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

ْرسِي! ! يَجُربْ كَ إْن أُستَضَعْف أَهِتْف: رَبِّ ! أَنَت َصْخرِي!   أَنَت ُحبِّي! أَنَت َريبِّ  

ْهرِ! َقاَك بالتَّسِبيِح َسْحَب الدَّ َها أَلْ ْهرِي!   َق طُ َق ِبرِّي، وَفْ ايِن وَفْ افَ ْد كَ قَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀
إنَّ َمجَد اآلِب َحلَّ ِملَء الَهيَكْل،  ِجْسُم االبِن ِفيِه ِملُء الالُهوِت َحّلْ  

اِد كرُ، الُحبُّ لآلبَ لِلثالُوِث الشُّ ا بَيَت الرُّوِح الُقْدِس الرُّوِح الَهاِدي   ِرصْنَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد وجود ا�رّب يف ا�َهيلك، زمن امليالد املجيد - ا�كسليك)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا اَنظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 (عب ٧/ ١١-١٩)

الَرشيَعَة  نَْفِعَها، ألَنَّ  وَعَدِم  ُضْعِفَها  ِبَسبَِب  الَساِبَقة،  الَكهُنوِت  َوِصيَِّة  بْطَاُل  إِ يَِتمُّ  "وهَكَذا 

ِبِه نَْقَرتُِب ِمَن الله" إِْدَخاُل َرَجاٍء أَفَْضل،  لَْم تُبَلِّْغ َشيْئًا إِىل الَكامل، ويَِتمُّ أَيًْضا 

     
         

(يو ٢/ ٤٩)         
  

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

(لو ٤١/٢ -٥٢)

يَُسوُع  َغ  لَ بَ ولَامَّ  أُورََشليم.  إِىل  الِفْصِح  ِعيِد  يف  َسَنٍة  لَّ  كُ اِن  ْذَهبَ يَ يَُسوَع  َوا  أَبَ كاَن 

اِم الِعيد، َعاَد  أَيَّ ِقَضاِء  انْ الَعاَدُة يف الِعيد. وبَعَد  َمًعا كَام ِهَي  ْي َعْرشََة َسَنة، َصِعُدوا  تَ اثَْن

يف  ُه  أَنَّ اِن  نَّ يَظُ ا  انَ كَ وإْذ  ْدِريَان.  يَ ال  وُهاَم  يم،  أُورََشلِ يف  يَُسوُع  الَصِبيُّ  ِقَي  وبَ َوان،  األَبَ

ِجَداه،  يَ ْم  ولَ َمَعارِف.  والْ األَقارِِب  نْيَ  بَ ُه  َعْن َشاِن  َفتِّ يُ أََخَذا  ثُمَّ  ْوم،  يَ َمِسريََة  َسارَا  ة،  الَقاِفلَ

ُه.  َعْن َشاِن  َفتِّ يُ أُورََشليَم  إِىل  َعاَدا  فَ

اَن  ُهم. وكَ ْسأَلُ ْسَمُعُهم ويَ اَمء، يَ نْيَ الُعلَ َوبْعَد ثَالثَِة أَيَّام، َوَجَداُه يف الَهيَكِل َجالًِسا بَ

ُه: «يا  ُه أُمُّ ْت لَ الَ ا، وقَ ِهتَ َواُه بُ ِه. ولَامَّ رَآُه أَبَ ِت ِوبَ ِه وأَْج ائِ ُه ُمْنَذِهلنَي ِبذَكَ ْسَمُعونَ َجِميُع الَّذيَن يَ

ُهاَم: « لِاَمذَا  َقاَل لَ َعنْي!». فَ َوجِّ َك ُمتَ بُ لُ ا نَطْ نَّ ا وأَبُوَك كُ َنا هكذا؟ فَها أَنَ َت ِب َعلْ َنّي، لِاَمذَا فَ بُ

ْفَهاَم  يَ ْم  لَ فَ ُهاَم  ا  أَمَّ ُهَو أليب؟».  َما  وَن يف  أَكُ أَْن  ِغي  بَ ْن يَ ُه  أَنَّ اَمِن  تَْعلَ أَال  ِني؟  انِ بَ لُ تَطْ اَم  تُ ْن كُ

ِه.  ِب َمُهاَم  لَّ الَّذي كَ الَكالَم 

لَّ هِذِه  تَْحَفُظ كُ ه  أُمُّ انَْت  ُهاَم. وكَ لَ الَناِرصَة، وكاَن َخاِضًعا  َمَعُهاَم، وَعاَد إِىل  نَزََل  ثُمَّ 

اللِه والَناس. َد  ِعْن ْعَمِة  ِحْكَمِة والَقاَمِة والِن الْ ْنُمو يف  يَ يَُسوُع  اَن  َها. وكَ ِب لْ قَ األُُموِر يف 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري مرياب الحكيم)

܀ "أَال تَْعلَاَمِن أَنَُّه يَْنَبِغي أَْن أَكُوَن يف َما ُهَو أليَب؟"( لوقا ٢ / ٤٩)  

أكون  أن  عّيل  ا:  تأكيديًّ ا  جوابً قلِبه  يف  ويتّضمُن  أبويه  عىل  يسوع  طرحه  سؤال 

أين  حياتنا:  ومنِط  بطريقِة  التّفكريِ  إىل  اليوم  تدعونا  العبارة  هذه  أيب.  يكون  حيث 

نا ولكن، هل  الّدائُم يف حياتِ الحاُرض  اللُه هو  لله؟  ما هو  الحضور يف  نحن من هذا 

نا بعَض الوقِت لالختالِء  اتِ ُر أْن نكرَِّس من يوميّ نحُن حارضون له؟ كم من الوقِت نتذكّ

به؟ يف عمِر االثنتي عرشَة سنًة (سنُّ البلوِغ عنَد اليهوِد) يظهُر عنَد يسوَع إبِن يوسَف 

ُم العلامِء. وعنَد  ِته ونراه معلّاًم حارضًا يف هيكِل اللِه يسمُع ويُعلِّ ومريَم يشٌء من ألوهيّ

إىل  يصعُد  مساٍء  كلِّ  يف  كاَن  أنّه  عن  ُة  اإلزائيّ األناجيُل  ا  تخربُن ِة  العلنيّ ه  حياتِ بدايِة 

رسالِته  الستكامِل  الجبِل  من  وينزل  التايل  اليوم  يف  ليعود  بأبيه،  ليختيل  الجبِل 

ِة.  التبشرييّ

للِه ال  ه  لنعطيَ ا  نهارِن املستقطعِ من  الـوقِت  أخِذ هذا  إىل  اليوَم  كم نحن بحاجٍة 

ِة  إليها نفُسنا متاًما كام الحاجاِت األساسيّ ٍة تحتاُج  كفرِض واجٍب بْل كحاجٍة رضوريّ

األخرى التي ال ميكُن أْن ننساها!

܀ "وكَاَن يَُسوُع يَْنُمو يف الِحكَْمِة والَقاَمِة والنِّْعَمِة ِعْنَد اللِه والنَّاس" (لوقا ٢ / ٥٢)

النَّارصِة  يف  عاَشها  التي  يسوَع  حياِة  من  عاًما  عَرش  مثانيَة  تلّخُص  العبارُة  هذه 

حياِة  يف  أعمدة  ثالثَة  تشّكُل  متوازيٍة  أصعدة  ثالثة  عىل  كامالً  منوًّا  ألبويَه.  خاضًعا 

الحياة  أي  الّنعمُة  الصحة؛  أي  القامُة  العلم؛  أي  الحكمُة  عنها:  غنى  ال  اإلنساِن 

زتُْه كإنساٍن يف محيِطِه.  ًة ميّ ة. لقد شّكَل هذا النموِّ املتوازِن عند يسوَع شخصيّ الروحيّ

ا  نا وجسِدنا ونفِسنا لنخلَق توازنً ونحُن اليوَم بأمسِّ الحاجِة إىل االهتامِم بعقلِ

املشاكِل  َة  أغلبيّ إّن  أبًدا.  ينقَصنا يشٌء  وأالّ  يسوَع  َه  نشبَ أن  نا  يخّولُ نا  حياتِ جميالً يف 

الثّالِث يف  األعمدِة  إحدى  ٍ يف  نقٍص معنيَّ بسبِب  نضوِجِه  تظهُر عنَد  اإلنساِن  يف حياِة 

اإلنساَن  يجعُل  ضعيًفا،  كان  أو  غاَب  إذا  الذي،  الروحّي  العاموِد  سيَّام  ال  ه،  حياتِ

ه يسقُط أماَم األزماِت الكبريَة الَّتي  ا يف وجِه املصاعِب والتحّدياِت ويجعلُ ضعيًفا وَهشًّ

ها. وحَده اللُه الّساكُن فيه ميكُن أْن يصدَّ

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

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. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا.) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(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 (...)

الّتي  ا  َسة، إقبل صلواتِن املَُقدَّ َك  َوِسريَتِ اَعِتَك  ِبطَ اَك  أَبَ أَرَضيَت  الّذي  َها االبُن السامِوّي  أَيُّ

ا  َن اتِ لَِحيَ َوِغذاًء  ا  ُفوِسَن ُن لِ ِشفاًء  َك  َساَمئِ وِّ  ُعلُ ِمْن  ا  َن لَ َوأَرِسْل  الوقت،  لََك يف هذا  ُمَها  َقدِّ نُ

يَك املَجَد َجِميًعا ِمَن اآلَن وإىل األبد. َع إلَ رَنفَ ا، فَ َموتَانَ لِ َورَحَمًة 

(صالة صباح أحد وجود ا�رّب يف اهليلك ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
َرَفعُت َعيَنيَّ

رَفَعُت َعيَنيَّ إىل الِجباْل ِمن َحيُث يأيِت َعوين. 

ام َواألرْض. عِ السَّ َمُعونَِتي ِمن ِعنِد الرَّْب صانِ

ناْم.  نَعُس ال يَ َك تَزِّل، ال يَ ال يَدَُع رِجلَ

َك الرَّبُّ ِسرتٌ لََك. أَلربُّ يحَفظُ

ال تُؤذيَك الَشمُس يف الَنهارْ، وَال الَقَمُر يف الليل.

نَفَسَك،  لِّ ُسوٍء، يَحَفُظ الرَّبُّ  َك الرَّبُّ ِمن كُ يَحَفظُ

يَحَفُظ الرَّبُّ ذَهابََك وإيابََك، ِمَن اآلن وإىل األبد.



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

د يف الساموات، يا َمن اخرتَت لُِسكَناَك  أَيُّها الخفيُّ املَُمجَّ

يَنا أوًّال  ُه َعلَ ا أَنَّ َن َم ا التواُضَع وَتُفِه َمَن َعلِّ تُ َنا َمنزًِال وَِضيًعا لِ يَن بَ

لَّ يشٍء هباًء  ُعدَّ كُ ا أْن نَ أن نُكوَن ِفيام هو لله وحَده، امَنحَن

ٍة  َل لَِحياٍة َمِسيِحيَّ نؤَهَّ ة فَ َك الصاِدقَ ٍة، وَنَبَحَث عن إرادَتِ ا ِبُكلِّ ِدقَّ َن ُقوَم ِبواِجباتِ َن َك فَ يف َسِبيلِ

ِديَن اسَمَك واسَم أِبيَك َوُروِحَك القدُّوس إىل األبد.                                 ُكوَت ُمَمجِّ ة وَنَدُخَل املَ�لَ َحقَّ

(صالة صباح أحد وجود ا�رّب يف اهليلك، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

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

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

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

anteliasdiocese.com

٣

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

اقَْت نَْفِيس أِيس اشتَ ، الرَّبُّ كَ َحظِّي الرَّبُّ ِبي أيَنِّ أَنُحو بَيَت الرَبِّ   لْ َرسَّ قَ  

ا! َهالَّ آيِت أَلَقى الَحيَّ ِفيِه أَحيَ ا،   ِغي اللَه املاَء الَحيَّ أْمَى تَبْ نَْفِيس ظَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

ْرسِي! ! يَجُربْ كَ إْن أُستَضَعْف أَهِتْف: رَبِّ ! أَنَت َصْخرِي!   أَنَت ُحبِّي! أَنَت َريبِّ  

ْهرِ! َقاَك بالتَّسِبيِح َسْحَب الدَّ َها أَلْ ْهرِي!   َق طُ َق ِبرِّي، وَفْ ايِن وَفْ افَ ْد كَ قَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀
إنَّ َمجَد اآلِب َحلَّ ِملَء الَهيَكْل،  ِجْسُم االبِن ِفيِه ِملُء الالُهوِت َحّلْ  

اِد كرُ، الُحبُّ لآلبَ لِلثالُوِث الشُّ ا بَيَت الرُّوِح الُقْدِس الرُّوِح الَهاِدي   ِرصْنَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد وجود ا�رّب يف ا�َهيلك، زمن امليالد املجيد - ا�كسليك)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا اَنظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 (عب ٧/ ١١-١٩)

الَرشيَعَة  نَْفِعَها، ألَنَّ  وَعَدِم  ُضْعِفَها  ِبَسبَِب  الَساِبَقة،  الَكهُنوِت  َوِصيَِّة  بْطَاُل  إِ يَِتمُّ  "وهَكَذا 

ِبِه نَْقَرتُِب ِمَن الله" إِْدَخاُل َرَجاٍء أَفَْضل،  لَْم تُبَلِّْغ َشيْئًا إِىل الَكامل، ويَِتمُّ أَيًْضا 

     
         

(يو ٢/ ٤٩)         
  

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

(لو ٤١/٢ -٥٢)

يَُسوُع  َغ  لَ بَ ولَامَّ  أُورََشليم.  إِىل  الِفْصِح  ِعيِد  يف  َسَنٍة  لَّ  كُ اِن  ْذَهبَ يَ يَُسوَع  َوا  أَبَ كاَن 

اِم الِعيد، َعاَد  أَيَّ ِقَضاِء  انْ الَعاَدُة يف الِعيد. وبَعَد  َمًعا كَام ِهَي  ْي َعْرشََة َسَنة، َصِعُدوا  تَ اثَْن

يف  ُه  أَنَّ اِن  نَّ يَظُ ا  انَ كَ وإْذ  ْدِريَان.  يَ ال  وُهاَم  يم،  أُورََشلِ يف  يَُسوُع  الَصِبيُّ  ِقَي  وبَ َوان،  األَبَ

ِجَداه،  يَ ْم  ولَ َمَعارِف.  والْ األَقارِِب  نْيَ  بَ ُه  َعْن َشاِن  َفتِّ يُ أََخَذا  ثُمَّ  ْوم،  يَ َمِسريََة  َسارَا  ة،  الَقاِفلَ

ُه.  َعْن َشاِن  َفتِّ يُ أُورََشليَم  إِىل  َعاَدا  فَ

اَن  ُهم. وكَ ْسأَلُ ْسَمُعُهم ويَ اَمء، يَ نْيَ الُعلَ َوبْعَد ثَالثَِة أَيَّام، َوَجَداُه يف الَهيَكِل َجالًِسا بَ

ُه: «يا  ُه أُمُّ ْت لَ الَ ا، وقَ ِهتَ َواُه بُ ِه. ولَامَّ رَآُه أَبَ ِت ِوبَ ِه وأَْج ائِ ُه ُمْنَذِهلنَي ِبذَكَ ْسَمُعونَ َجِميُع الَّذيَن يَ

ُهاَم: « لِاَمذَا  َقاَل لَ َعنْي!». فَ َوجِّ َك ُمتَ بُ لُ ا نَطْ نَّ ا وأَبُوَك كُ َنا هكذا؟ فَها أَنَ َت ِب َعلْ َنّي، لِاَمذَا فَ بُ

ْفَهاَم  يَ ْم  لَ فَ ُهاَم  ا  أَمَّ ُهَو أليب؟».  َما  وَن يف  أَكُ أَْن  ِغي  بَ ْن يَ ُه  أَنَّ اَمِن  تَْعلَ أَال  ِني؟  انِ بَ لُ تَطْ اَم  تُ ْن كُ

ِه.  ِب َمُهاَم  لَّ الَّذي كَ الَكالَم 

لَّ هِذِه  تَْحَفُظ كُ ه  أُمُّ انَْت  ُهاَم. وكَ لَ الَناِرصَة، وكاَن َخاِضًعا  َمَعُهاَم، وَعاَد إِىل  نَزََل  ثُمَّ 

اللِه والَناس. َد  ِعْن ْعَمِة  ِحْكَمِة والَقاَمِة والِن الْ ْنُمو يف  يَ يَُسوُع  اَن  َها. وكَ ِب لْ قَ األُُموِر يف 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري مرياب الحكيم)

܀ "أَال تَْعلَاَمِن أَنَُّه يَْنَبِغي أَْن أَكُوَن يف َما ُهَو أليَب؟"( لوقا ٢ / ٤٩)  

أكون  أن  عّيل  ا:  تأكيديًّ ا  جوابً قلِبه  يف  ويتّضمُن  أبويه  عىل  يسوع  طرحه  سؤال 

أين  حياتنا:  ومنِط  بطريقِة  التّفكريِ  إىل  اليوم  تدعونا  العبارة  هذه  أيب.  يكون  حيث 

نا ولكن، هل  الّدائُم يف حياتِ الحاُرض  اللُه هو  لله؟  ما هو  الحضور يف  نحن من هذا 

نا بعَض الوقِت لالختالِء  اتِ ُر أْن نكرَِّس من يوميّ نحُن حارضون له؟ كم من الوقِت نتذكّ

به؟ يف عمِر االثنتي عرشَة سنًة (سنُّ البلوِغ عنَد اليهوِد) يظهُر عنَد يسوَع إبِن يوسَف 

ُم العلامِء. وعنَد  ِته ونراه معلّاًم حارضًا يف هيكِل اللِه يسمُع ويُعلِّ ومريَم يشٌء من ألوهيّ

إىل  يصعُد  مساٍء  كلِّ  يف  كاَن  أنّه  عن  ُة  اإلزائيّ األناجيُل  ا  تخربُن ِة  العلنيّ ه  حياتِ بدايِة 

رسالِته  الستكامِل  الجبِل  من  وينزل  التايل  اليوم  يف  ليعود  بأبيه،  ليختيل  الجبِل 

ِة.  التبشرييّ

للِه ال  ه  لنعطيَ ا  نهارِن املستقطعِ من  الـوقِت  أخِذ هذا  إىل  اليوَم  كم نحن بحاجٍة 

ِة  إليها نفُسنا متاًما كام الحاجاِت األساسيّ ٍة تحتاُج  كفرِض واجٍب بْل كحاجٍة رضوريّ

األخرى التي ال ميكُن أْن ننساها!

܀ "وكَاَن يَُسوُع يَْنُمو يف الِحكَْمِة والَقاَمِة والنِّْعَمِة ِعْنَد اللِه والنَّاس" (لوقا ٢ / ٥٢)

النَّارصِة  يف  عاَشها  التي  يسوَع  حياِة  من  عاًما  عَرش  مثانيَة  تلّخُص  العبارُة  هذه 

حياِة  يف  أعمدة  ثالثَة  تشّكُل  متوازيٍة  أصعدة  ثالثة  عىل  كامالً  منوًّا  ألبويَه.  خاضًعا 

الحياة  أي  الّنعمُة  الصحة؛  أي  القامُة  العلم؛  أي  الحكمُة  عنها:  غنى  ال  اإلنساِن 

زتُْه كإنساٍن يف محيِطِه.  ًة ميّ ة. لقد شّكَل هذا النموِّ املتوازِن عند يسوَع شخصيّ الروحيّ

ا  نا وجسِدنا ونفِسنا لنخلَق توازنً ونحُن اليوَم بأمسِّ الحاجِة إىل االهتامِم بعقلِ

املشاكِل  َة  أغلبيّ إّن  أبًدا.  ينقَصنا يشٌء  وأالّ  يسوَع  َه  نشبَ أن  نا  يخّولُ نا  حياتِ جميالً يف 

الثّالِث يف  األعمدِة  إحدى  ٍ يف  نقٍص معنيَّ بسبِب  نضوِجِه  تظهُر عنَد  اإلنساِن  يف حياِة 

اإلنساَن  يجعُل  ضعيًفا،  كان  أو  غاَب  إذا  الذي،  الروحّي  العاموِد  سيَّام  ال  ه،  حياتِ

ه يسقُط أماَم األزماِت الكبريَة الَّتي  ا يف وجِه املصاعِب والتحّدياِت ويجعلُ ضعيًفا وَهشًّ

ها. وحَده اللُه الّساكُن فيه ميكُن أْن يصدَّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد وجود الرّب في الهيكل

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

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. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا.) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(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 (...)

الّتي  ا  َسة، إقبل صلواتِن املَُقدَّ َك  َوِسريَتِ اَعِتَك  ِبطَ اَك  أَبَ أَرَضيَت  الّذي  َها االبُن السامِوّي  أَيُّ

ا  َن اتِ لَِحيَ َوِغذاًء  ا  ُفوِسَن ُن لِ ِشفاًء  َك  َساَمئِ وِّ  ُعلُ ِمْن  ا  َن لَ َوأَرِسْل  الوقت،  لََك يف هذا  ُمَها  َقدِّ نُ

يَك املَجَد َجِميًعا ِمَن اآلَن وإىل األبد. َع إلَ رَنفَ ا، فَ َموتَانَ لِ َورَحَمًة 

(صالة صباح أحد وجود ا�رّب يف اهليلك ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
َرَفعُت َعيَنيَّ

رَفَعُت َعيَنيَّ إىل الِجباْل ِمن َحيُث يأيِت َعوين. 

ام َواألرْض. عِ السَّ َمُعونَِتي ِمن ِعنِد الرَّْب صانِ

ناْم.  نَعُس ال يَ َك تَزِّل، ال يَ ال يَدَُع رِجلَ

َك الرَّبُّ ِسرتٌ لََك. أَلربُّ يحَفظُ

ال تُؤذيَك الَشمُس يف الَنهارْ، وَال الَقَمُر يف الليل.

نَفَسَك،  لِّ ُسوٍء، يَحَفُظ الرَّبُّ  َك الرَّبُّ ِمن كُ يَحَفظُ

يَحَفُظ الرَّبُّ ذَهابََك وإيابََك، ِمَن اآلن وإىل األبد.



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

د يف الساموات، يا َمن اخرتَت لُِسكَناَك  أَيُّها الخفيُّ املَُمجَّ

يَنا أوًّال  ُه َعلَ ا أَنَّ َن َم ا التواُضَع وَتُفِه َمَن َعلِّ تُ َنا َمنزًِال وَِضيًعا لِ يَن بَ

لَّ يشٍء هباًء  ُعدَّ كُ ا أْن نَ أن نُكوَن ِفيام هو لله وحَده، امَنحَن

ٍة  َل لَِحياٍة َمِسيِحيَّ نؤَهَّ ة فَ َك الصاِدقَ ٍة، وَنَبَحَث عن إرادَتِ ا ِبُكلِّ ِدقَّ َن ُقوَم ِبواِجباتِ َن َك فَ يف َسِبيلِ

ِديَن اسَمَك واسَم أِبيَك َوُروِحَك القدُّوس إىل األبد.                                 ُكوَت ُمَمجِّ ة وَنَدُخَل املَ�لَ َحقَّ

(صالة صباح أحد وجود ا�رّب يف اهليلك، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

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

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

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

اقَْت نَْفِيس أِيس اشتَ ، الرَّبُّ كَ َحظِّي الرَّبُّ ِبي أيَنِّ أَنُحو بَيَت الرَبِّ   لْ َرسَّ قَ  

ا! َهالَّ آيِت أَلَقى الَحيَّ ِفيِه أَحيَ ا،   ِغي اللَه املاَء الَحيَّ أْمَى تَبْ نَْفِيس ظَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

ْرسِي! ! يَجُربْ كَ إْن أُستَضَعْف أَهِتْف: رَبِّ ! أَنَت َصْخرِي!   أَنَت ُحبِّي! أَنَت َريبِّ  

ْهرِ! َقاَك بالتَّسِبيِح َسْحَب الدَّ َها أَلْ ْهرِي!   َق طُ َق ِبرِّي، وَفْ ايِن وَفْ افَ ْد كَ قَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀
إنَّ َمجَد اآلِب َحلَّ ِملَء الَهيَكْل،  ِجْسُم االبِن ِفيِه ِملُء الالُهوِت َحّلْ  

اِد كرُ، الُحبُّ لآلبَ لِلثالُوِث الشُّ ا بَيَت الرُّوِح الُقْدِس الرُّوِح الَهاِدي   ِرصْنَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد وجود ا�رّب يف ا�َهيلك، زمن امليالد املجيد - ا�كسليك)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا اَنظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 (عب ٧/ ١١-١٩)

الَرشيَعَة  نَْفِعَها، ألَنَّ  وَعَدِم  ُضْعِفَها  ِبَسبَِب  الَساِبَقة،  الَكهُنوِت  َوِصيَِّة  بْطَاُل  إِ يَِتمُّ  "وهَكَذا 

ِبِه نَْقَرتُِب ِمَن الله" إِْدَخاُل َرَجاٍء أَفَْضل،  لَْم تُبَلِّْغ َشيْئًا إِىل الَكامل، ويَِتمُّ أَيًْضا 

     
         

(يو ٢/ ٤٩)         
  

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

(لو ٤١/٢ -٥٢)

يَُسوُع  َغ  لَ بَ ولَامَّ  أُورََشليم.  إِىل  الِفْصِح  ِعيِد  يف  َسَنٍة  لَّ  كُ اِن  ْذَهبَ يَ يَُسوَع  َوا  أَبَ كاَن 

اِم الِعيد، َعاَد  أَيَّ ِقَضاِء  انْ الَعاَدُة يف الِعيد. وبَعَد  َمًعا كَام ِهَي  ْي َعْرشََة َسَنة، َصِعُدوا  تَ اثَْن

يف  ُه  أَنَّ اِن  نَّ يَظُ ا  انَ كَ وإْذ  ْدِريَان.  يَ ال  وُهاَم  يم،  أُورََشلِ يف  يَُسوُع  الَصِبيُّ  ِقَي  وبَ َوان،  األَبَ

ِجَداه،  يَ ْم  ولَ َمَعارِف.  والْ األَقارِِب  نْيَ  بَ ُه  َعْن َشاِن  َفتِّ يُ أََخَذا  ثُمَّ  ْوم،  يَ َمِسريََة  َسارَا  ة،  الَقاِفلَ

ُه.  َعْن َشاِن  َفتِّ يُ أُورََشليَم  إِىل  َعاَدا  فَ

اَن  ُهم. وكَ ْسأَلُ ْسَمُعُهم ويَ اَمء، يَ نْيَ الُعلَ َوبْعَد ثَالثَِة أَيَّام، َوَجَداُه يف الَهيَكِل َجالًِسا بَ

ُه: «يا  ُه أُمُّ ْت لَ الَ ا، وقَ ِهتَ َواُه بُ ِه. ولَامَّ رَآُه أَبَ ِت ِوبَ ِه وأَْج ائِ ُه ُمْنَذِهلنَي ِبذَكَ ْسَمُعونَ َجِميُع الَّذيَن يَ

ُهاَم: « لِاَمذَا  َقاَل لَ َعنْي!». فَ َوجِّ َك ُمتَ بُ لُ ا نَطْ نَّ ا وأَبُوَك كُ َنا هكذا؟ فَها أَنَ َت ِب َعلْ َنّي، لِاَمذَا فَ بُ

ْفَهاَم  يَ ْم  لَ فَ ُهاَم  ا  أَمَّ ُهَو أليب؟».  َما  وَن يف  أَكُ أَْن  ِغي  بَ ْن يَ ُه  أَنَّ اَمِن  تَْعلَ أَال  ِني؟  انِ بَ لُ تَطْ اَم  تُ ْن كُ

ِه.  ِب َمُهاَم  لَّ الَّذي كَ الَكالَم 

لَّ هِذِه  تَْحَفُظ كُ ه  أُمُّ انَْت  ُهاَم. وكَ لَ الَناِرصَة، وكاَن َخاِضًعا  َمَعُهاَم، وَعاَد إِىل  نَزََل  ثُمَّ 

اللِه والَناس. َد  ِعْن ْعَمِة  ِحْكَمِة والَقاَمِة والِن الْ ْنُمو يف  يَ يَُسوُع  اَن  َها. وكَ ِب لْ قَ األُُموِر يف 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري مرياب الحكيم)

܀ "أَال تَْعلَاَمِن أَنَُّه يَْنَبِغي أَْن أَكُوَن يف َما ُهَو أليَب؟"( لوقا ٢ / ٤٩)  

أكون  أن  عّيل  ا:  تأكيديًّ ا  جوابً قلِبه  يف  ويتّضمُن  أبويه  عىل  يسوع  طرحه  سؤال 

أين  حياتنا:  ومنِط  بطريقِة  التّفكريِ  إىل  اليوم  تدعونا  العبارة  هذه  أيب.  يكون  حيث 

نا ولكن، هل  الّدائُم يف حياتِ الحاُرض  اللُه هو  لله؟  ما هو  الحضور يف  نحن من هذا 

نا بعَض الوقِت لالختالِء  اتِ ُر أْن نكرَِّس من يوميّ نحُن حارضون له؟ كم من الوقِت نتذكّ

به؟ يف عمِر االثنتي عرشَة سنًة (سنُّ البلوِغ عنَد اليهوِد) يظهُر عنَد يسوَع إبِن يوسَف 

ُم العلامِء. وعنَد  ِته ونراه معلّاًم حارضًا يف هيكِل اللِه يسمُع ويُعلِّ ومريَم يشٌء من ألوهيّ

إىل  يصعُد  مساٍء  كلِّ  يف  كاَن  أنّه  عن  ُة  اإلزائيّ األناجيُل  ا  تخربُن ِة  العلنيّ ه  حياتِ بدايِة 

رسالِته  الستكامِل  الجبِل  من  وينزل  التايل  اليوم  يف  ليعود  بأبيه،  ليختيل  الجبِل 

ِة.  التبشرييّ

للِه ال  ه  لنعطيَ ا  نهارِن املستقطعِ من  الـوقِت  أخِذ هذا  إىل  اليوَم  كم نحن بحاجٍة 

ِة  إليها نفُسنا متاًما كام الحاجاِت األساسيّ ٍة تحتاُج  كفرِض واجٍب بْل كحاجٍة رضوريّ

األخرى التي ال ميكُن أْن ننساها!

܀ "وكَاَن يَُسوُع يَْنُمو يف الِحكَْمِة والَقاَمِة والنِّْعَمِة ِعْنَد اللِه والنَّاس" (لوقا ٢ / ٥٢)

النَّارصِة  يف  عاَشها  التي  يسوَع  حياِة  من  عاًما  عَرش  مثانيَة  تلّخُص  العبارُة  هذه 

حياِة  يف  أعمدة  ثالثَة  تشّكُل  متوازيٍة  أصعدة  ثالثة  عىل  كامالً  منوًّا  ألبويَه.  خاضًعا 

الحياة  أي  الّنعمُة  الصحة؛  أي  القامُة  العلم؛  أي  الحكمُة  عنها:  غنى  ال  اإلنساِن 

زتُْه كإنساٍن يف محيِطِه.  ًة ميّ ة. لقد شّكَل هذا النموِّ املتوازِن عند يسوَع شخصيّ الروحيّ

ا  نا وجسِدنا ونفِسنا لنخلَق توازنً ونحُن اليوَم بأمسِّ الحاجِة إىل االهتامِم بعقلِ

املشاكِل  َة  أغلبيّ إّن  أبًدا.  ينقَصنا يشٌء  وأالّ  يسوَع  َه  نشبَ أن  نا  يخّولُ نا  حياتِ جميالً يف 

الثّالِث يف  األعمدِة  إحدى  ٍ يف  نقٍص معنيَّ بسبِب  نضوِجِه  تظهُر عنَد  اإلنساِن  يف حياِة 

اإلنساَن  يجعُل  ضعيًفا،  كان  أو  غاَب  إذا  الذي،  الروحّي  العاموِد  سيَّام  ال  ه،  حياتِ

ه يسقُط أماَم األزماِت الكبريَة الَّتي  ا يف وجِه املصاعِب والتحّدياِت ويجعلُ ضعيًفا وَهشًّ

ها. وحَده اللُه الّساكُن فيه ميكُن أْن يصدَّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد وجود الرّب في الهيكل

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

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. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا.) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(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 (...)

الّتي  ا  َسة، إقبل صلواتِن املَُقدَّ َك  َوِسريَتِ اَعِتَك  ِبطَ اَك  أَبَ أَرَضيَت  الّذي  َها االبُن السامِوّي  أَيُّ

ا  َن اتِ لَِحيَ َوِغذاًء  ا  ُفوِسَن ُن لِ ِشفاًء  َك  َساَمئِ وِّ  ُعلُ ِمْن  ا  َن لَ َوأَرِسْل  الوقت،  لََك يف هذا  ُمَها  َقدِّ نُ

يَك املَجَد َجِميًعا ِمَن اآلَن وإىل األبد. َع إلَ رَنفَ ا، فَ َموتَانَ لِ َورَحَمًة 

(صالة صباح أحد وجود ا�رّب يف اهليلك ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
َرَفعُت َعيَنيَّ

رَفَعُت َعيَنيَّ إىل الِجباْل ِمن َحيُث يأيِت َعوين. 

ام َواألرْض. عِ السَّ َمُعونَِتي ِمن ِعنِد الرَّْب صانِ

ناْم.  نَعُس ال يَ َك تَزِّل، ال يَ ال يَدَُع رِجلَ

َك الرَّبُّ ِسرتٌ لََك. أَلربُّ يحَفظُ

ال تُؤذيَك الَشمُس يف الَنهارْ، وَال الَقَمُر يف الليل.

نَفَسَك،  لِّ ُسوٍء، يَحَفُظ الرَّبُّ  َك الرَّبُّ ِمن كُ يَحَفظُ

يَحَفُظ الرَّبُّ ذَهابََك وإيابََك، ِمَن اآلن وإىل األبد.



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

د يف الساموات، يا َمن اخرتَت لُِسكَناَك  أَيُّها الخفيُّ املَُمجَّ

يَنا أوًّال  ُه َعلَ ا أَنَّ َن َم ا التواُضَع وَتُفِه َمَن َعلِّ تُ َنا َمنزًِال وَِضيًعا لِ يَن بَ

لَّ يشٍء هباًء  ُعدَّ كُ ا أْن نَ أن نُكوَن ِفيام هو لله وحَده، امَنحَن

ٍة  َل لَِحياٍة َمِسيِحيَّ نؤَهَّ ة فَ َك الصاِدقَ ٍة، وَنَبَحَث عن إرادَتِ ا ِبُكلِّ ِدقَّ َن ُقوَم ِبواِجباتِ َن َك فَ يف َسِبيلِ

ِديَن اسَمَك واسَم أِبيَك َوُروِحَك القدُّوس إىل األبد.                                 ُكوَت ُمَمجِّ ة وَنَدُخَل املَ�لَ َحقَّ

(صالة صباح أحد وجود ا�رّب يف اهليلك، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

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

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

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

اقَْت نَْفِيس أِيس اشتَ ، الرَّبُّ كَ َحظِّي الرَّبُّ ِبي أيَنِّ أَنُحو بَيَت الرَبِّ   لْ َرسَّ قَ  

ا! َهالَّ آيِت أَلَقى الَحيَّ ِفيِه أَحيَ ا،   ِغي اللَه املاَء الَحيَّ أْمَى تَبْ نَْفِيس ظَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

ْرسِي! ! يَجُربْ كَ إْن أُستَضَعْف أَهِتْف: رَبِّ ! أَنَت َصْخرِي!   أَنَت ُحبِّي! أَنَت َريبِّ  

ْهرِ! َقاَك بالتَّسِبيِح َسْحَب الدَّ َها أَلْ ْهرِي!   َق طُ َق ِبرِّي، وَفْ ايِن وَفْ افَ ْد كَ قَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀
إنَّ َمجَد اآلِب َحلَّ ِملَء الَهيَكْل،  ِجْسُم االبِن ِفيِه ِملُء الالُهوِت َحّلْ  

اِد كرُ، الُحبُّ لآلبَ لِلثالُوِث الشُّ ا بَيَت الرُّوِح الُقْدِس الرُّوِح الَهاِدي   ِرصْنَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد وجود ا�رّب يف ا�َهيلك، زمن امليالد املجيد - ا�كسليك)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا اَنظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 (عب ٧/ ١١-١٩)

الَرشيَعَة  نَْفِعَها، ألَنَّ  وَعَدِم  ُضْعِفَها  ِبَسبَِب  الَساِبَقة،  الَكهُنوِت  َوِصيَِّة  بْطَاُل  إِ يَِتمُّ  "وهَكَذا 

ِبِه نَْقَرتُِب ِمَن الله" إِْدَخاُل َرَجاٍء أَفَْضل،  لَْم تُبَلِّْغ َشيْئًا إِىل الَكامل، ويَِتمُّ أَيًْضا 

     
         

(يو ٢/ ٤٩)         
  

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

(لو ٤١/٢ -٥٢)

يَُسوُع  َغ  لَ بَ ولَامَّ  أُورََشليم.  إِىل  الِفْصِح  ِعيِد  يف  َسَنٍة  لَّ  كُ اِن  ْذَهبَ يَ يَُسوَع  َوا  أَبَ كاَن 

اِم الِعيد، َعاَد  أَيَّ ِقَضاِء  انْ الَعاَدُة يف الِعيد. وبَعَد  َمًعا كَام ِهَي  ْي َعْرشََة َسَنة، َصِعُدوا  تَ اثَْن

يف  ُه  أَنَّ اِن  نَّ يَظُ ا  انَ كَ وإْذ  ْدِريَان.  يَ ال  وُهاَم  يم،  أُورََشلِ يف  يَُسوُع  الَصِبيُّ  ِقَي  وبَ َوان،  األَبَ

ِجَداه،  يَ ْم  ولَ َمَعارِف.  والْ األَقارِِب  نْيَ  بَ ُه  َعْن َشاِن  َفتِّ يُ أََخَذا  ثُمَّ  ْوم،  يَ َمِسريََة  َسارَا  ة،  الَقاِفلَ

ُه.  َعْن َشاِن  َفتِّ يُ أُورََشليَم  إِىل  َعاَدا  فَ

اَن  ُهم. وكَ ْسأَلُ ْسَمُعُهم ويَ اَمء، يَ نْيَ الُعلَ َوبْعَد ثَالثَِة أَيَّام، َوَجَداُه يف الَهيَكِل َجالًِسا بَ

ُه: «يا  ُه أُمُّ ْت لَ الَ ا، وقَ ِهتَ َواُه بُ ِه. ولَامَّ رَآُه أَبَ ِت ِوبَ ِه وأَْج ائِ ُه ُمْنَذِهلنَي ِبذَكَ ْسَمُعونَ َجِميُع الَّذيَن يَ

ُهاَم: « لِاَمذَا  َقاَل لَ َعنْي!». فَ َوجِّ َك ُمتَ بُ لُ ا نَطْ نَّ ا وأَبُوَك كُ َنا هكذا؟ فَها أَنَ َت ِب َعلْ َنّي، لِاَمذَا فَ بُ

ْفَهاَم  يَ ْم  لَ فَ ُهاَم  ا  أَمَّ ُهَو أليب؟».  َما  وَن يف  أَكُ أَْن  ِغي  بَ ْن يَ ُه  أَنَّ اَمِن  تَْعلَ أَال  ِني؟  انِ بَ لُ تَطْ اَم  تُ ْن كُ

ِه.  ِب َمُهاَم  لَّ الَّذي كَ الَكالَم 

لَّ هِذِه  تَْحَفُظ كُ ه  أُمُّ انَْت  ُهاَم. وكَ لَ الَناِرصَة، وكاَن َخاِضًعا  َمَعُهاَم، وَعاَد إِىل  نَزََل  ثُمَّ 

اللِه والَناس. َد  ِعْن ْعَمِة  ِحْكَمِة والَقاَمِة والِن الْ ْنُمو يف  يَ يَُسوُع  اَن  َها. وكَ ِب لْ قَ األُُموِر يف 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري مرياب الحكيم)

܀ "أَال تَْعلَاَمِن أَنَُّه يَْنَبِغي أَْن أَكُوَن يف َما ُهَو أليَب؟"( لوقا ٢ / ٤٩)  

أكون  أن  عّيل  ا:  تأكيديًّ ا  جوابً قلِبه  يف  ويتّضمُن  أبويه  عىل  يسوع  طرحه  سؤال 

أين  حياتنا:  ومنِط  بطريقِة  التّفكريِ  إىل  اليوم  تدعونا  العبارة  هذه  أيب.  يكون  حيث 

نا ولكن، هل  الّدائُم يف حياتِ الحاُرض  اللُه هو  لله؟  ما هو  الحضور يف  نحن من هذا 
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نا بعَض الوقِت لالختالِء  اتِ ُر أْن نكرَِّس من يوميّ نحُن حارضون له؟ كم من الوقِت نتذكّ

به؟ يف عمِر االثنتي عرشَة سنًة (سنُّ البلوِغ عنَد اليهوِد) يظهُر عنَد يسوَع إبِن يوسَف 

ُم العلامِء. وعنَد  ِته ونراه معلّاًم حارضًا يف هيكِل اللِه يسمُع ويُعلِّ ومريَم يشٌء من ألوهيّ

إىل  يصعُد  مساٍء  كلِّ  يف  كاَن  أنّه  عن  ُة  اإلزائيّ األناجيُل  ا  تخربُن ِة  العلنيّ ه  حياتِ بدايِة 

رسالِته  الستكامِل  الجبِل  من  وينزل  التايل  اليوم  يف  ليعود  بأبيه،  ليختيل  الجبِل 

ِة.  التبشرييّ

للِه ال  ه  لنعطيَ ا  نهارِن املستقطعِ من  الـوقِت  أخِذ هذا  إىل  اليوَم  كم نحن بحاجٍة 

ِة  إليها نفُسنا متاًما كام الحاجاِت األساسيّ ٍة تحتاُج  كفرِض واجٍب بْل كحاجٍة رضوريّ

األخرى التي ال ميكُن أْن ننساها!

܀ "وكَاَن يَُسوُع يَْنُمو يف الِحكَْمِة والَقاَمِة والنِّْعَمِة ِعْنَد اللِه والنَّاس" (لوقا ٢ / ٥٢)

النَّارصِة  يف  عاَشها  التي  يسوَع  حياِة  من  عاًما  عَرش  مثانيَة  تلّخُص  العبارُة  هذه 

حياِة  يف  أعمدة  ثالثَة  تشّكُل  متوازيٍة  أصعدة  ثالثة  عىل  كامالً  منوًّا  ألبويَه.  خاضًعا 

الحياة  أي  الّنعمُة  الصحة؛  أي  القامُة  العلم؛  أي  الحكمُة  عنها:  غنى  ال  اإلنساِن 

زتُْه كإنساٍن يف محيِطِه.  ًة ميّ ة. لقد شّكَل هذا النموِّ املتوازِن عند يسوَع شخصيّ الروحيّ

ا  نا وجسِدنا ونفِسنا لنخلَق توازنً ونحُن اليوَم بأمسِّ الحاجِة إىل االهتامِم بعقلِ

املشاكِل  َة  أغلبيّ إّن  أبًدا.  ينقَصنا يشٌء  وأالّ  يسوَع  َه  نشبَ أن  نا  يخّولُ نا  حياتِ جميالً يف 

الثّالِث يف  األعمدِة  إحدى  ٍ يف  نقٍص معنيَّ بسبِب  نضوِجِه  تظهُر عنَد  اإلنساِن  يف حياِة 

اإلنساَن  يجعُل  ضعيًفا،  كان  أو  غاَب  إذا  الذي،  الروحّي  العاموِد  سيَّام  ال  ه،  حياتِ

ه يسقُط أماَم األزماِت الكبريَة الَّتي  ا يف وجِه املصاعِب والتحّدياِت ويجعلُ ضعيًفا وَهشًّ

ها. وحَده اللُه الّساكُن فيه ميكُن أْن يصدَّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد وجود الرّب في الهيكل

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

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. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا.) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(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 (...)

الّتي  ا  َسة، إقبل صلواتِن املَُقدَّ َك  َوِسريَتِ اَعِتَك  ِبطَ اَك  أَبَ أَرَضيَت  الّذي  َها االبُن السامِوّي  أَيُّ

ا  َن اتِ لَِحيَ َوِغذاًء  ا  ُفوِسَن ُن لِ ِشفاًء  َك  َساَمئِ وِّ  ُعلُ ِمْن  ا  َن لَ َوأَرِسْل  الوقت،  لََك يف هذا  ُمَها  َقدِّ نُ

يَك املَجَد َجِميًعا ِمَن اآلَن وإىل األبد. َع إلَ رَنفَ ا، فَ َموتَانَ لِ َورَحَمًة 

(صالة صباح أحد وجود ا�رّب يف اهليلك ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
َرَفعُت َعيَنيَّ

رَفَعُت َعيَنيَّ إىل الِجباْل ِمن َحيُث يأيِت َعوين. 

ام َواألرْض. عِ السَّ َمُعونَِتي ِمن ِعنِد الرَّْب صانِ

ناْم.  نَعُس ال يَ َك تَزِّل، ال يَ ال يَدَُع رِجلَ

َك الرَّبُّ ِسرتٌ لََك. أَلربُّ يحَفظُ

ال تُؤذيَك الَشمُس يف الَنهارْ، وَال الَقَمُر يف الليل.

نَفَسَك،  لِّ ُسوٍء، يَحَفُظ الرَّبُّ  َك الرَّبُّ ِمن كُ يَحَفظُ

يَحَفُظ الرَّبُّ ذَهابََك وإيابََك، ِمَن اآلن وإىل األبد.



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

د يف الساموات، يا َمن اخرتَت لُِسكَناَك  أَيُّها الخفيُّ املَُمجَّ

يَنا أوًّال  ُه َعلَ ا أَنَّ َن َم ا التواُضَع وَتُفِه َمَن َعلِّ تُ َنا َمنزًِال وَِضيًعا لِ يَن بَ

لَّ يشٍء هباًء  ُعدَّ كُ ا أْن نَ أن نُكوَن ِفيام هو لله وحَده، امَنحَن

ٍة  َل لَِحياٍة َمِسيِحيَّ نؤَهَّ ة فَ َك الصاِدقَ ٍة، وَنَبَحَث عن إرادَتِ ا ِبُكلِّ ِدقَّ َن ُقوَم ِبواِجباتِ َن َك فَ يف َسِبيلِ

ِديَن اسَمَك واسَم أِبيَك َوُروِحَك القدُّوس إىل األبد.                                 ُكوَت ُمَمجِّ ة وَنَدُخَل املَ�لَ َحقَّ

(صالة صباح أحد وجود ا�رّب يف اهليلك، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

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

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

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

اقَْت نَْفِيس أِيس اشتَ ، الرَّبُّ كَ َحظِّي الرَّبُّ ِبي أيَنِّ أَنُحو بَيَت الرَبِّ   لْ َرسَّ قَ  

ا! َهالَّ آيِت أَلَقى الَحيَّ ِفيِه أَحيَ ا،   ِغي اللَه املاَء الَحيَّ أْمَى تَبْ نَْفِيس ظَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

ْرسِي! ! يَجُربْ كَ إْن أُستَضَعْف أَهِتْف: رَبِّ ! أَنَت َصْخرِي!   أَنَت ُحبِّي! أَنَت َريبِّ  

ْهرِ! َقاَك بالتَّسِبيِح َسْحَب الدَّ َها أَلْ ْهرِي!   َق طُ َق ِبرِّي، وَفْ ايِن وَفْ افَ ْد كَ قَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀
إنَّ َمجَد اآلِب َحلَّ ِملَء الَهيَكْل،  ِجْسُم االبِن ِفيِه ِملُء الالُهوِت َحّلْ  

اِد كرُ، الُحبُّ لآلبَ لِلثالُوِث الشُّ ا بَيَت الرُّوِح الُقْدِس الرُّوِح الَهاِدي   ِرصْنَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد وجود ا�رّب يف ا�َهيلك، زمن امليالد املجيد - ا�كسليك)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا اَنظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 (عب ٧/ ١١-١٩)

الَرشيَعَة  نَْفِعَها، ألَنَّ  وَعَدِم  ُضْعِفَها  ِبَسبَِب  الَساِبَقة،  الَكهُنوِت  َوِصيَِّة  بْطَاُل  إِ يَِتمُّ  "وهَكَذا 

ِبِه نَْقَرتُِب ِمَن الله" إِْدَخاُل َرَجاٍء أَفَْضل،  لَْم تُبَلِّْغ َشيْئًا إِىل الَكامل، ويَِتمُّ أَيًْضا 

     
         

(يو ٢/ ٤٩)         
  

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

(لو ٤١/٢ -٥٢)

يَُسوُع  َغ  لَ بَ ولَامَّ  أُورََشليم.  إِىل  الِفْصِح  ِعيِد  يف  َسَنٍة  لَّ  كُ اِن  ْذَهبَ يَ يَُسوَع  َوا  أَبَ كاَن 

اِم الِعيد، َعاَد  أَيَّ ِقَضاِء  انْ الَعاَدُة يف الِعيد. وبَعَد  َمًعا كَام ِهَي  ْي َعْرشََة َسَنة، َصِعُدوا  تَ اثَْن

يف  ُه  أَنَّ اِن  نَّ يَظُ ا  انَ كَ وإْذ  ْدِريَان.  يَ ال  وُهاَم  يم،  أُورََشلِ يف  يَُسوُع  الَصِبيُّ  ِقَي  وبَ َوان،  األَبَ

ِجَداه،  يَ ْم  ولَ َمَعارِف.  والْ األَقارِِب  نْيَ  بَ ُه  َعْن َشاِن  َفتِّ يُ أََخَذا  ثُمَّ  ْوم،  يَ َمِسريََة  َسارَا  ة،  الَقاِفلَ

ُه.  َعْن َشاِن  َفتِّ يُ أُورََشليَم  إِىل  َعاَدا  فَ

اَن  ُهم. وكَ ْسأَلُ ْسَمُعُهم ويَ اَمء، يَ نْيَ الُعلَ َوبْعَد ثَالثَِة أَيَّام، َوَجَداُه يف الَهيَكِل َجالًِسا بَ

ُه: «يا  ُه أُمُّ ْت لَ الَ ا، وقَ ِهتَ َواُه بُ ِه. ولَامَّ رَآُه أَبَ ِت ِوبَ ِه وأَْج ائِ ُه ُمْنَذِهلنَي ِبذَكَ ْسَمُعونَ َجِميُع الَّذيَن يَ

ُهاَم: « لِاَمذَا  َقاَل لَ َعنْي!». فَ َوجِّ َك ُمتَ بُ لُ ا نَطْ نَّ ا وأَبُوَك كُ َنا هكذا؟ فَها أَنَ َت ِب َعلْ َنّي، لِاَمذَا فَ بُ

ْفَهاَم  يَ ْم  لَ فَ ُهاَم  ا  أَمَّ ُهَو أليب؟».  َما  وَن يف  أَكُ أَْن  ِغي  بَ ْن يَ ُه  أَنَّ اَمِن  تَْعلَ أَال  ِني؟  انِ بَ لُ تَطْ اَم  تُ ْن كُ

ِه.  ِب َمُهاَم  لَّ الَّذي كَ الَكالَم 

لَّ هِذِه  تَْحَفُظ كُ ه  أُمُّ انَْت  ُهاَم. وكَ لَ الَناِرصَة، وكاَن َخاِضًعا  َمَعُهاَم، وَعاَد إِىل  نَزََل  ثُمَّ 

اللِه والَناس. َد  ِعْن ْعَمِة  ِحْكَمِة والَقاَمِة والِن الْ ْنُمو يف  يَ يَُسوُع  اَن  َها. وكَ ِب لْ قَ األُُموِر يف 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري مرياب الحكيم)

܀ "أَال تَْعلَاَمِن أَنَُّه يَْنَبِغي أَْن أَكُوَن يف َما ُهَو أليَب؟"( لوقا ٢ / ٤٩)  

أكون  أن  عّيل  ا:  تأكيديًّ ا  جوابً قلِبه  يف  ويتّضمُن  أبويه  عىل  يسوع  طرحه  سؤال 

أين  حياتنا:  ومنِط  بطريقِة  التّفكريِ  إىل  اليوم  تدعونا  العبارة  هذه  أيب.  يكون  حيث 

نا ولكن، هل  الّدائُم يف حياتِ الحاُرض  اللُه هو  لله؟  ما هو  الحضور يف  نحن من هذا 

نا بعَض الوقِت لالختالِء  اتِ ُر أْن نكرَِّس من يوميّ نحُن حارضون له؟ كم من الوقِت نتذكّ

به؟ يف عمِر االثنتي عرشَة سنًة (سنُّ البلوِغ عنَد اليهوِد) يظهُر عنَد يسوَع إبِن يوسَف 

ُم العلامِء. وعنَد  ِته ونراه معلّاًم حارضًا يف هيكِل اللِه يسمُع ويُعلِّ ومريَم يشٌء من ألوهيّ

إىل  يصعُد  مساٍء  كلِّ  يف  كاَن  أنّه  عن  ُة  اإلزائيّ األناجيُل  ا  تخربُن ِة  العلنيّ ه  حياتِ بدايِة 

رسالِته  الستكامِل  الجبِل  من  وينزل  التايل  اليوم  يف  ليعود  بأبيه،  ليختيل  الجبِل 

ِة.  التبشرييّ

للِه ال  ه  لنعطيَ ا  نهارِن املستقطعِ من  الـوقِت  أخِذ هذا  إىل  اليوَم  كم نحن بحاجٍة 

ِة  إليها نفُسنا متاًما كام الحاجاِت األساسيّ ٍة تحتاُج  كفرِض واجٍب بْل كحاجٍة رضوريّ

األخرى التي ال ميكُن أْن ننساها!

܀ "وكَاَن يَُسوُع يَْنُمو يف الِحكَْمِة والَقاَمِة والنِّْعَمِة ِعْنَد اللِه والنَّاس" (لوقا ٢ / ٥٢)

النَّارصِة  يف  عاَشها  التي  يسوَع  حياِة  من  عاًما  عَرش  مثانيَة  تلّخُص  العبارُة  هذه 

حياِة  يف  أعمدة  ثالثَة  تشّكُل  متوازيٍة  أصعدة  ثالثة  عىل  كامالً  منوًّا  ألبويَه.  خاضًعا 

الحياة  أي  الّنعمُة  الصحة؛  أي  القامُة  العلم؛  أي  الحكمُة  عنها:  غنى  ال  اإلنساِن 

زتُْه كإنساٍن يف محيِطِه.  ًة ميّ ة. لقد شّكَل هذا النموِّ املتوازِن عند يسوَع شخصيّ الروحيّ

ا  نا وجسِدنا ونفِسنا لنخلَق توازنً ونحُن اليوَم بأمسِّ الحاجِة إىل االهتامِم بعقلِ

املشاكِل  َة  أغلبيّ إّن  أبًدا.  ينقَصنا يشٌء  وأالّ  يسوَع  َه  نشبَ أن  نا  يخّولُ نا  حياتِ جميالً يف 

الثّالِث يف  األعمدِة  إحدى  ٍ يف  نقٍص معنيَّ بسبِب  نضوِجِه  تظهُر عنَد  اإلنساِن  يف حياِة 

اإلنساَن  يجعُل  ضعيًفا،  كان  أو  غاَب  إذا  الذي،  الروحّي  العاموِد  سيَّام  ال  ه،  حياتِ

ه يسقُط أماَم األزماِت الكبريَة الَّتي  ا يف وجِه املصاعِب والتحّدياِت ويجعلُ ضعيًفا وَهشًّ

ها. وحَده اللُه الّساكُن فيه ميكُن أْن يصدَّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٦ أحد وجود الرّب في الهيكل

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

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. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا.) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(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 (...)

الّتي  ا  َسة، إقبل صلواتِن املَُقدَّ َك  َوِسريَتِ اَعِتَك  ِبطَ اَك  أَبَ أَرَضيَت  الّذي  َها االبُن السامِوّي  أَيُّ

ا  َن اتِ لَِحيَ َوِغذاًء  ا  ُفوِسَن ُن لِ ِشفاًء  َك  َساَمئِ وِّ  ُعلُ ِمْن  ا  َن لَ َوأَرِسْل  الوقت،  لََك يف هذا  ُمَها  َقدِّ نُ

يَك املَجَد َجِميًعا ِمَن اآلَن وإىل األبد. َع إلَ رَنفَ ا، فَ َموتَانَ لِ َورَحَمًة 

(صالة صباح أحد وجود ا�رّب يف اهليلك ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
َرَفعُت َعيَنيَّ

رَفَعُت َعيَنيَّ إىل الِجباْل ِمن َحيُث يأيِت َعوين. 

ام َواألرْض. عِ السَّ َمُعونَِتي ِمن ِعنِد الرَّْب صانِ

ناْم.  نَعُس ال يَ َك تَزِّل، ال يَ ال يَدَُع رِجلَ

َك الرَّبُّ ِسرتٌ لََك. أَلربُّ يحَفظُ

ال تُؤذيَك الَشمُس يف الَنهارْ، وَال الَقَمُر يف الليل.

نَفَسَك،  لِّ ُسوٍء، يَحَفُظ الرَّبُّ  َك الرَّبُّ ِمن كُ يَحَفظُ

يَحَفُظ الرَّبُّ ذَهابََك وإيابََك، ِمَن اآلن وإىل األبد.



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

د يف الساموات، يا َمن اخرتَت لُِسكَناَك  أَيُّها الخفيُّ املَُمجَّ

يَنا أوًّال  ُه َعلَ ا أَنَّ َن َم ا التواُضَع وَتُفِه َمَن َعلِّ تُ َنا َمنزًِال وَِضيًعا لِ يَن بَ

لَّ يشٍء هباًء  ُعدَّ كُ ا أْن نَ أن نُكوَن ِفيام هو لله وحَده، امَنحَن

ٍة  َل لَِحياٍة َمِسيِحيَّ نؤَهَّ ة فَ َك الصاِدقَ ٍة، وَنَبَحَث عن إرادَتِ ا ِبُكلِّ ِدقَّ َن ُقوَم ِبواِجباتِ َن َك فَ يف َسِبيلِ

ِديَن اسَمَك واسَم أِبيَك َوُروِحَك القدُّوس إىل األبد.                                 ُكوَت ُمَمجِّ ة وَنَدُخَل املَ�لَ َحقَّ

(صالة صباح أحد وجود ا�رّب يف اهليلك، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

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

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

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

اقَْت نَْفِيس أِيس اشتَ ، الرَّبُّ كَ َحظِّي الرَّبُّ ِبي أيَنِّ أَنُحو بَيَت الرَبِّ   لْ َرسَّ قَ  

ا! َهالَّ آيِت أَلَقى الَحيَّ ِفيِه أَحيَ ا،   ِغي اللَه املاَء الَحيَّ أْمَى تَبْ نَْفِيس ظَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

ْرسِي! ! يَجُربْ كَ إْن أُستَضَعْف أَهِتْف: رَبِّ ! أَنَت َصْخرِي!   أَنَت ُحبِّي! أَنَت َريبِّ  

ْهرِ! َقاَك بالتَّسِبيِح َسْحَب الدَّ َها أَلْ ْهرِي!   َق طُ َق ِبرِّي، وَفْ ايِن وَفْ افَ ْد كَ قَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀
إنَّ َمجَد اآلِب َحلَّ ِملَء الَهيَكْل،  ِجْسُم االبِن ِفيِه ِملُء الالُهوِت َحّلْ  

اِد كرُ، الُحبُّ لآلبَ لِلثالُوِث الشُّ ا بَيَت الرُّوِح الُقْدِس الرُّوِح الَهاِدي   ِرصْنَ  

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد وجود ا�رّب يف ا�َهيلك، زمن امليالد املجيد - ا�كسليك)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا اَنظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 (عب ٧/ ١١-١٩)

الَرشيَعَة  نَْفِعَها، ألَنَّ  وَعَدِم  ُضْعِفَها  ِبَسبَِب  الَساِبَقة،  الَكهُنوِت  َوِصيَِّة  بْطَاُل  إِ يَِتمُّ  "وهَكَذا 

ِبِه نَْقَرتُِب ِمَن الله" إِْدَخاُل َرَجاٍء أَفَْضل،  لَْم تُبَلِّْغ َشيْئًا إِىل الَكامل، ويَِتمُّ أَيًْضا 

     
         

(يو ٢/ ٤٩)         
  

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

(لو ٤١/٢ -٥٢)

يَُسوُع  َغ  لَ بَ ولَامَّ  أُورََشليم.  إِىل  الِفْصِح  ِعيِد  يف  َسَنٍة  لَّ  كُ اِن  ْذَهبَ يَ يَُسوَع  َوا  أَبَ كاَن 

اِم الِعيد، َعاَد  أَيَّ ِقَضاِء  انْ الَعاَدُة يف الِعيد. وبَعَد  َمًعا كَام ِهَي  ْي َعْرشََة َسَنة، َصِعُدوا  تَ اثَْن

يف  ُه  أَنَّ اِن  نَّ يَظُ ا  انَ كَ وإْذ  ْدِريَان.  يَ ال  وُهاَم  يم،  أُورََشلِ يف  يَُسوُع  الَصِبيُّ  ِقَي  وبَ َوان،  األَبَ

ِجَداه،  يَ ْم  ولَ َمَعارِف.  والْ األَقارِِب  نْيَ  بَ ُه  َعْن َشاِن  َفتِّ يُ أََخَذا  ثُمَّ  ْوم،  يَ َمِسريََة  َسارَا  ة،  الَقاِفلَ

ُه.  َعْن َشاِن  َفتِّ يُ أُورََشليَم  إِىل  َعاَدا  فَ

اَن  ُهم. وكَ ْسأَلُ ْسَمُعُهم ويَ اَمء، يَ نْيَ الُعلَ َوبْعَد ثَالثَِة أَيَّام، َوَجَداُه يف الَهيَكِل َجالًِسا بَ

ُه: «يا  ُه أُمُّ ْت لَ الَ ا، وقَ ِهتَ َواُه بُ ِه. ولَامَّ رَآُه أَبَ ِت ِوبَ ِه وأَْج ائِ ُه ُمْنَذِهلنَي ِبذَكَ ْسَمُعونَ َجِميُع الَّذيَن يَ

ُهاَم: « لِاَمذَا  َقاَل لَ َعنْي!». فَ َوجِّ َك ُمتَ بُ لُ ا نَطْ نَّ ا وأَبُوَك كُ َنا هكذا؟ فَها أَنَ َت ِب َعلْ َنّي، لِاَمذَا فَ بُ

ْفَهاَم  يَ ْم  لَ فَ ُهاَم  ا  أَمَّ ُهَو أليب؟».  َما  وَن يف  أَكُ أَْن  ِغي  بَ ْن يَ ُه  أَنَّ اَمِن  تَْعلَ أَال  ِني؟  انِ بَ لُ تَطْ اَم  تُ ْن كُ

ِه.  ِب َمُهاَم  لَّ الَّذي كَ الَكالَم 

لَّ هِذِه  تَْحَفُظ كُ ه  أُمُّ انَْت  ُهاَم. وكَ لَ الَناِرصَة، وكاَن َخاِضًعا  َمَعُهاَم، وَعاَد إِىل  نَزََل  ثُمَّ 

اللِه والَناس. َد  ِعْن ْعَمِة  ِحْكَمِة والَقاَمِة والِن الْ ْنُمو يف  يَ يَُسوُع  اَن  َها. وكَ ِب لْ قَ األُُموِر يف 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري مرياب الحكيم)

܀ "أَال تَْعلَاَمِن أَنَُّه يَْنَبِغي أَْن أَكُوَن يف َما ُهَو أليَب؟"( لوقا ٢ / ٤٩)  

أكون  أن  عّيل  ا:  تأكيديًّ ا  جوابً قلِبه  يف  ويتّضمُن  أبويه  عىل  يسوع  طرحه  سؤال 

أين  حياتنا:  ومنِط  بطريقِة  التّفكريِ  إىل  اليوم  تدعونا  العبارة  هذه  أيب.  يكون  حيث 

نا ولكن، هل  الّدائُم يف حياتِ الحاُرض  اللُه هو  لله؟  ما هو  الحضور يف  نحن من هذا 

نا بعَض الوقِت لالختالِء  اتِ ُر أْن نكرَِّس من يوميّ نحُن حارضون له؟ كم من الوقِت نتذكّ

به؟ يف عمِر االثنتي عرشَة سنًة (سنُّ البلوِغ عنَد اليهوِد) يظهُر عنَد يسوَع إبِن يوسَف 

ُم العلامِء. وعنَد  ِته ونراه معلّاًم حارضًا يف هيكِل اللِه يسمُع ويُعلِّ ومريَم يشٌء من ألوهيّ

إىل  يصعُد  مساٍء  كلِّ  يف  كاَن  أنّه  عن  ُة  اإلزائيّ األناجيُل  ا  تخربُن ِة  العلنيّ ه  حياتِ بدايِة 

رسالِته  الستكامِل  الجبِل  من  وينزل  التايل  اليوم  يف  ليعود  بأبيه،  ليختيل  الجبِل 

ِة.  التبشرييّ

للِه ال  ه  لنعطيَ ا  نهارِن املستقطعِ من  الـوقِت  أخِذ هذا  إىل  اليوَم  كم نحن بحاجٍة 

ِة  إليها نفُسنا متاًما كام الحاجاِت األساسيّ ٍة تحتاُج  كفرِض واجٍب بْل كحاجٍة رضوريّ

األخرى التي ال ميكُن أْن ننساها!

܀ "وكَاَن يَُسوُع يَْنُمو يف الِحكَْمِة والَقاَمِة والنِّْعَمِة ِعْنَد اللِه والنَّاس" (لوقا ٢ / ٥٢)

النَّارصِة  يف  عاَشها  التي  يسوَع  حياِة  من  عاًما  عَرش  مثانيَة  تلّخُص  العبارُة  هذه 

حياِة  يف  أعمدة  ثالثَة  تشّكُل  متوازيٍة  أصعدة  ثالثة  عىل  كامالً  منوًّا  ألبويَه.  خاضًعا 

الحياة  أي  الّنعمُة  الصحة؛  أي  القامُة  العلم؛  أي  الحكمُة  عنها:  غنى  ال  اإلنساِن 

زتُْه كإنساٍن يف محيِطِه.  ًة ميّ ة. لقد شّكَل هذا النموِّ املتوازِن عند يسوَع شخصيّ الروحيّ

ا  نا وجسِدنا ونفِسنا لنخلَق توازنً ونحُن اليوَم بأمسِّ الحاجِة إىل االهتامِم بعقلِ

املشاكِل  َة  أغلبيّ إّن  أبًدا.  ينقَصنا يشٌء  وأالّ  يسوَع  َه  نشبَ أن  نا  يخّولُ نا  حياتِ جميالً يف 

الثّالِث يف  األعمدِة  إحدى  ٍ يف  نقٍص معنيَّ بسبِب  نضوِجِه  تظهُر عنَد  اإلنساِن  يف حياِة 

اإلنساَن  يجعُل  ضعيًفا،  كان  أو  غاَب  إذا  الذي،  الروحّي  العاموِد  سيَّام  ال  ه،  حياتِ

ه يسقُط أماَم األزماِت الكبريَة الَّتي  ا يف وجِه املصاعِب والتحّدياِت ويجعلُ ضعيًفا وَهشًّ

ها. وحَده اللُه الّساكُن فيه ميكُن أْن يصدَّ

فرتة صمت وتأّمل (...)
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٧ أحد وجود الرّب في الهيكل

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

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. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا.) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(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 (...)

الّتي  ا  َسة، إقبل صلواتِن املَُقدَّ َك  َوِسريَتِ اَعِتَك  ِبطَ اَك  أَبَ أَرَضيَت  الّذي  َها االبُن السامِوّي  أَيُّ

ا  َن اتِ لَِحيَ َوِغذاًء  ا  ُفوِسَن ُن لِ ِشفاًء  َك  َساَمئِ وِّ  ُعلُ ِمْن  ا  َن لَ َوأَرِسْل  الوقت،  لََك يف هذا  ُمَها  َقدِّ نُ

يَك املَجَد َجِميًعا ِمَن اآلَن وإىل األبد. َع إلَ رَنفَ ا، فَ َموتَانَ لِ َورَحَمًة 

(صالة صباح أحد وجود ا�رّب يف اهليلك ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
َرَفعُت َعيَنيَّ

رَفَعُت َعيَنيَّ إىل الِجباْل ِمن َحيُث يأيِت َعوين. 

ام َواألرْض. عِ السَّ َمُعونَِتي ِمن ِعنِد الرَّْب صانِ

ناْم.  نَعُس ال يَ َك تَزِّل، ال يَ ال يَدَُع رِجلَ

َك الرَّبُّ ِسرتٌ لََك. أَلربُّ يحَفظُ

ال تُؤذيَك الَشمُس يف الَنهارْ، وَال الَقَمُر يف الليل.

نَفَسَك،  لِّ ُسوٍء، يَحَفُظ الرَّبُّ  َك الرَّبُّ ِمن كُ يَحَفظُ

يَحَفُظ الرَّبُّ ذَهابََك وإيابََك، ِمَن اآلن وإىل األبد.


