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األحد الثاني من زمن العنصرة
أحد اثلا�وث األقدس

د ٨
عد

ال

وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

اإللُه  الُقُدس،  والّروُح  االبُن  اآلُب  األقَدس،  الثالوث  أيُّها 

رجاءنا  إنَّك  املُدرَك،  وَغرُي  املُنَقِسم  َغرُي  الحّق،  الواِحُد 

ا  سَن واتّكالنا وخالصنا. قوِّ نُفوَسنا الَضعيَفة واحَفظَها، وقَدِّ

َك املَجُد إىل األَبَد. نا وإلَهنا لَ نا، يا ربَّ اِم حياتِ نَفًسا وَجَسًدا، لِنُكوَن أَكرَثَ نَقاوَة، َجميَع أيّ

(من خدمة القّداس املاور�، أحد اثلا�وث األقدس - بترّصف)

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

١

ترتيلة األحد
(لحن ْمِشيُحو نَطَِريْه لِْعدتُخ – يَوَم األَحِد قاَم)

ْع الُوِث األرفَ ْقِيص َمن يَْحوِي ِرسَّ الثَّ ْستَ َمْن يَ

ِو للتَّحديِد ال يَْخَضْع! رَبُّ الُعْمِق والُعلْ

آٌب والُِد األوَحْد إبٌن ِبْكٌر

ْد! ولَ ا يُ إنْسانً

يْط ُمْكِمُل الوَْحِي والُجوْد لِ رَقْ ْدٌس بَ ُروٌح قُ

عِ َغرْيِ املَْحُدوْد بْ ُسبْحاَن اللِه يف الطَ

يِم رَبٌّ أَوَحْد ثالُوُث األقانِ

ودْ! ِملَء الربايا َمْعبُ

(من خدمة القّداس املاور�، أحد اثلا�وث األقدس)

النشيد الكتابي: من سفر الرؤيا ١٩
ِهَنا! ا! أَلَْخالُص واملَْجُد والُقْدرَُة إلِل ويَ لُ ܀ َهلِ

܀ ألَنَّ أَْحَكاَمُه َحقٌّ وَعْدل!

ار!". َغاَر والِكبَ ُه، الصِّ ُقونَ ِذيَن يتَّ اِدِه، والَّ ا َجِميَع ِعبَ َهَنا، يَ ُحوا إِل ܀ "َسبِّ

ْد َملََك! اِبَط الُكلَّ قَ َهنا الضَّ ا! ألَنَّ الرَّبَّ إِل ويَ لُ ܀ "َهلِ

ْد أىََت ْدُه، ألَنَّ ُعرَْس الَحَمِل قَ ُنمجِّ ِهْج! وَلْ تَ بْ َنْفرَْح ونَ لْ ܀ فَ

ِقّي! رَّاٍق نَ اٍن بَ َكتَّ َح ِب وَشَّ َها أَْن تَتَ ْفَسَها وأُْعِطَي لَ أَْت نَ ْد َهيَّ ܀ َعُروَسُه قَ

ارَّة!" يِسنَي البَ ا ُهَو أَْعاَمُل الِقدِّ َ اُن إمِنَّ الَكتَّ ܀ فَ

يَمِة الَحَمل!" يَن إِىل وَلِ َمْدُعوِّ لْ ܀ طُوىَب لِ

܀ 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 أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٢٥/١١-٣٦)

َعِن  ُه  رُقَ وطُ اإلِْدرَاك،  َعِن  أَْحَكاَمُه  َعَد  أَبْ َما  ِه!  ِت وَمْعرِفَ ِه  ِت َوِحْكَم اللِه  ِغَنى  ُعْمِق  لَ ا  يَ "فَ

رَيُدَُّه الله  ا فَ ئً ُه ُمِشريًا؟ أَو َمْن أَقْرََضُه َشيْ َمْن َعرََف ِفْكَر الرَّب؟ أَو َمْن َصاَر لَ االْسِتقَصاء! فَ

ُه املَْجُد إِىل الُدُهور. آمني." ه. لَ يْ ِه َوإِلَ ُه َوِب ْن لَّ َيشٍء ِم ه؟ ألَنَّ كُ يْ إِلَ

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس متى الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(متى ٢٨/ ١٦-٢٠)

ِل َحيُث أََمرَُهم يَُسوع. ولَامَّ  يل، إِىل الَجبَ وا إِىل الَجلِ ا التَالِميُذ األََحَد َعَرشَ فَذَهبُ أَمَّ

اٍن  طَ لَّ ُسلْ َقْد أُْعِطيُت كُ ائِالً: «لَ َمُهم قَ لَّ ا يَُسوُع وكَ وا. فَدنَ ُهم َشكُّ ِم أَنَّ ُه، ِبرَْغ رَأَوُه َسَجُدوا لَ

ِن  واالبْ اآلِب  اْسِم  ِب ُدوُهم  وَعمِّ األَُمم،  لَّ  كُ ِمُذوا  لْ تَ فَ إِذًا  وا  بُ إِذَْه األَرْض.  وَعىل  الَساَمِء  يف 

اِم إِىل  لَّ األَيَّ ا َمَعُكم كُ ِه. وَها أَنَ ُكم ِب تُ لَّ َما أَْوَصيْ وا كُ ْحَفظُ ُموُهم أَْن يَ والُروِح الُقُدس، وَعلِّ

الَعالَم». ِة  َهايَ نِ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

ِه، والربُّ صادٌق يف وُعوِدِه!  ِم. هكذا وعدنا يف إنجيلِ اِم إىل نهايِة العالَ لَّ األيّ ܀ إّن الربَّ معَنا كُ

ِقنَي ِبوَعِد الرَبِّ  ِة. واثِ لَّ خوٍف وإحباٍط ويأٍس جرّاء الظُروِف الراِهَن فلنحَي إذًا نابذين كُ

ِة املَسيح ِألَنَّ الرَبَّ َمَعنا، وإذا كاَن الرَبُّ  َنا َعن َمَحبَّ َنا، ُمؤمِننَي أَنَّ ما ِمن َيشٍء يَفِصلُ لَ

ينا؟! َمن َعلَ َمَعنا فَ

َها  ِة، َمدُعوٌّ لالقِتداِء ِب َنِف ٰهذه األَمانَ ܀ إنَّ الرَبَّ أمنٌي لوُُعوِدِه، وأنا املُؤمُن الَّذي يَعيُش يف كَ

لَمُذ للرَبِّ يك أسعى أن أُتَلِمَذ َمن  ِه الربُّ تالميَذه. فأتَتَ ا لِاَم أوىص ِب فأُصبح بدوري أميًن

ِه  اإللٰ للثالوِث  ها شهادًة  بذاتِ فَتصبح حيايت  لَِمعموِديَِّتي،  األمانَة  أعيُش  َحويل.  ِمن  ُهم 

ة حتّى بَذِل الَذات، رغبًة ِمنِّي  دت. وأسعى يَك أَعيَش املََحبّ الَحّي، الَِّذي عىل اسِمِه تََعمَّ

ها ِمَن الرَّب. لتُ ِة الَّتي نِ بالِحفاِظ عىل ٰهذه الوصيَّ

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.  ْ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 (...)

إىل  ذواتنا  موكلني  ونُسبِّح  نسجد  ولك  منّجد  وإيّاك  وس،  القدُّ الثالوث  أيُّها  نشكرك 

لِّ عداٍء ورضر، واسكن فينا فنتقّدس ونتطّهر كّل أيّام  ة، فاحَفظَنا من كُ عنايتك اإللهيّ

اآلن  الحّق  الواحد  اإلله  القدس  والّروُح  واالبُن  اآلُب  إيُّها  إليك  املجَد  ونصعد  حياتنا، 

وإىل أبِد اآلبدين. آمني.                                  (من صالة ا�ساعة اثلاثلة – صالة املؤمن - بترّصف)

ترتيلة الختام
ن أخاف. ألرَبُّ نوري وخاليص فِممَّ

الرّب حصن حيايت فمّمن أفزع.

لوا لحمي، إذا تقّدم عّيل األرشاُر ليأكُ

ويسقطون. يعرثون  فإنهم  وأعدايئ  ُمضاِيقيَّ 

َال يََخاُف قلبي وإن قاَم عَيلَّ قتاٌل، إذا اصطفَّ عَيلَّ عسكٌر فَ

َقِتي. ثِ ذَلَِك  ففي 

تَِمس، أَل واحدًة سألُت الرَبَّ وإيّاها 

اِم حيايت، يِت الرَبِّ َجميَع أيّ بَ ِب أن أُقيَم 

ِه. َل يف َهيَكلَ أَمَّ َوأَت نَعيَم الرَبِّ  َن  لِيَك أُعاِي

لِبي.  قَ َق  نَطَ ِبَك 

َمَس وجِهي التَ اَك  إيَّ

َوجَهَك يا رّب ألتَِمس ال تَحُجب َوجَهَك َعّني،

َدَك. َعبْ ِبَغَضٍب  تنبذ  وال 

َال تَخُذلِني، وَال تَرتُكني، نَت ِيل، فَ ناِرصًا كُ

يا إلَه خَالِيص.



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

اإللُه  الُقُدس،  والّروُح  االبُن  اآلُب  األقَدس،  الثالوث  أيُّها 

رجاءنا  إنَّك  املُدرَك،  وَغرُي  املُنَقِسم  َغرُي  الحّق،  الواِحُد 

ا  سَن واتّكالنا وخالصنا. قوِّ نُفوَسنا الَضعيَفة واحَفظَها، وقَدِّ

َك املَجُد إىل األَبَد. نا وإلَهنا لَ نا، يا ربَّ اِم حياتِ نَفًسا وَجَسًدا، لِنُكوَن أَكرَثَ نَقاوَة، َجميَع أيّ

(من خدمة القّداس املاور�، أحد اثلا�وث األقدس - بترّصف)

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

anteliasdiocese.com

٢األحد الثاني من زمن العنصرة: أحد الثالوث األقدس

ترتيلة األحد
(لحن ْمِشيُحو نَطَِريْه لِْعدتُخ – يَوَم األَحِد قاَم)

ْع الُوِث األرفَ ْقِيص َمن يَْحوِي ِرسَّ الثَّ ْستَ َمْن يَ

ِو للتَّحديِد ال يَْخَضْع! رَبُّ الُعْمِق والُعلْ

آٌب والُِد األوَحْد إبٌن ِبْكٌر

ْد! ولَ ا يُ إنْسانً

يْط ُمْكِمُل الوَْحِي والُجوْد لِ رَقْ ْدٌس بَ ُروٌح قُ

عِ َغرْيِ املَْحُدوْد بْ ُسبْحاَن اللِه يف الطَ

يِم رَبٌّ أَوَحْد ثالُوُث األقانِ

ودْ! ِملَء الربايا َمْعبُ

(من خدمة القّداس املاور�، أحد اثلا�وث األقدس)

النشيد الكتابي: من سفر الرؤيا ١٩
ِهَنا! ا! أَلَْخالُص واملَْجُد والُقْدرَُة إلِل ويَ لُ ܀ َهلِ

܀ ألَنَّ أَْحَكاَمُه َحقٌّ وَعْدل!

ار!". َغاَر والِكبَ ُه، الصِّ ُقونَ ِذيَن يتَّ اِدِه، والَّ ا َجِميَع ِعبَ َهَنا، يَ ُحوا إِل ܀ "َسبِّ

ْد َملََك! اِبَط الُكلَّ قَ َهنا الضَّ ا! ألَنَّ الرَّبَّ إِل ويَ لُ ܀ "َهلِ

ْد أىََت ْدُه، ألَنَّ ُعرَْس الَحَمِل قَ ُنمجِّ ِهْج! وَلْ تَ بْ َنْفرَْح ونَ لْ ܀ فَ

ِقّي! رَّاٍق نَ اٍن بَ َكتَّ َح ِب وَشَّ َها أَْن تَتَ ْفَسَها وأُْعِطَي لَ أَْت نَ ْد َهيَّ ܀ َعُروَسُه قَ

ارَّة!" يِسنَي البَ ا ُهَو أَْعاَمُل الِقدِّ َ اُن إمِنَّ الَكتَّ ܀ فَ

يَمِة الَحَمل!" يَن إِىل وَلِ َمْدُعوِّ لْ ܀ طُوىَب لِ

܀ 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 أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٢٥/١١-٣٦)

َعِن  ُه  رُقَ وطُ اإلِْدرَاك،  َعِن  أَْحَكاَمُه  َعَد  أَبْ َما  ِه!  ِت وَمْعرِفَ ِه  ِت َوِحْكَم اللِه  ِغَنى  ُعْمِق  لَ ا  يَ "فَ

رَيُدَُّه الله  ا فَ ئً ُه ُمِشريًا؟ أَو َمْن أَقْرََضُه َشيْ َمْن َعرََف ِفْكَر الرَّب؟ أَو َمْن َصاَر لَ االْسِتقَصاء! فَ

ُه املَْجُد إِىل الُدُهور. آمني." ه. لَ يْ ِه َوإِلَ ُه َوِب ْن لَّ َيشٍء ِم ه؟ ألَنَّ كُ يْ إِلَ

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس متى الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(متى ٢٨/ ١٦-٢٠)

ِل َحيُث أََمرَُهم يَُسوع. ولَامَّ  يل، إِىل الَجبَ وا إِىل الَجلِ ا التَالِميُذ األََحَد َعَرشَ فَذَهبُ أَمَّ

اٍن  طَ لَّ ُسلْ َقْد أُْعِطيُت كُ ائِالً: «لَ َمُهم قَ لَّ ا يَُسوُع وكَ وا. فَدنَ ُهم َشكُّ ِم أَنَّ ُه، ِبرَْغ رَأَوُه َسَجُدوا لَ

ِن  واالبْ اآلِب  اْسِم  ِب ُدوُهم  وَعمِّ األَُمم،  لَّ  كُ ِمُذوا  لْ تَ فَ إِذًا  وا  بُ إِذَْه األَرْض.  وَعىل  الَساَمِء  يف 

اِم إِىل  لَّ األَيَّ ا َمَعُكم كُ ِه. وَها أَنَ ُكم ِب تُ لَّ َما أَْوَصيْ وا كُ ْحَفظُ ُموُهم أَْن يَ والُروِح الُقُدس، وَعلِّ

الَعالَم». ِة  َهايَ نِ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

ِه، والربُّ صادٌق يف وُعوِدِه!  ِم. هكذا وعدنا يف إنجيلِ اِم إىل نهايِة العالَ لَّ األيّ ܀ إّن الربَّ معَنا كُ

ِقنَي ِبوَعِد الرَبِّ  ِة. واثِ لَّ خوٍف وإحباٍط ويأٍس جرّاء الظُروِف الراِهَن فلنحَي إذًا نابذين كُ

ِة املَسيح ِألَنَّ الرَبَّ َمَعنا، وإذا كاَن الرَبُّ  َنا َعن َمَحبَّ َنا، ُمؤمِننَي أَنَّ ما ِمن َيشٍء يَفِصلُ لَ

ينا؟! َمن َعلَ َمَعنا فَ

َها  ِة، َمدُعوٌّ لالقِتداِء ِب َنِف ٰهذه األَمانَ ܀ إنَّ الرَبَّ أمنٌي لوُُعوِدِه، وأنا املُؤمُن الَّذي يَعيُش يف كَ

لَمُذ للرَبِّ يك أسعى أن أُتَلِمَذ َمن  ِه الربُّ تالميَذه. فأتَتَ ا لِاَم أوىص ِب فأُصبح بدوري أميًن

ِه  اإللٰ للثالوِث  ها شهادًة  بذاتِ فَتصبح حيايت  لَِمعموِديَِّتي،  األمانَة  أعيُش  َحويل.  ِمن  ُهم 

ة حتّى بَذِل الَذات، رغبًة ِمنِّي  دت. وأسعى يَك أَعيَش املََحبّ الَحّي، الَِّذي عىل اسِمِه تََعمَّ

ها ِمَن الرَّب. لتُ ِة الَّتي نِ بالِحفاِظ عىل ٰهذه الوصيَّ

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.  ْ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 (...)

إىل  ذواتنا  موكلني  ونُسبِّح  نسجد  ولك  منّجد  وإيّاك  وس،  القدُّ الثالوث  أيُّها  نشكرك 

لِّ عداٍء ورضر، واسكن فينا فنتقّدس ونتطّهر كّل أيّام  ة، فاحَفظَنا من كُ عنايتك اإللهيّ

اآلن  الحّق  الواحد  اإلله  القدس  والّروُح  واالبُن  اآلُب  إيُّها  إليك  املجَد  ونصعد  حياتنا، 

وإىل أبِد اآلبدين. آمني.                                  (من صالة ا�ساعة اثلاثلة – صالة املؤمن - بترّصف)

ترتيلة الختام
ن أخاف. ألرَبُّ نوري وخاليص فِممَّ

الرّب حصن حيايت فمّمن أفزع.

لوا لحمي، إذا تقّدم عّيل األرشاُر ليأكُ

ويسقطون. يعرثون  فإنهم  وأعدايئ  ُمضاِيقيَّ 

َال يََخاُف قلبي وإن قاَم عَيلَّ قتاٌل، إذا اصطفَّ عَيلَّ عسكٌر فَ

َقِتي. ثِ ذَلَِك  ففي 

تَِمس، أَل واحدًة سألُت الرَبَّ وإيّاها 

اِم حيايت، يِت الرَبِّ َجميَع أيّ بَ ِب أن أُقيَم 

ِه. َل يف َهيَكلَ أَمَّ َوأَت نَعيَم الرَبِّ  َن  لِيَك أُعاِي

لِبي.  قَ َق  نَطَ ِبَك 

َمَس وجِهي التَ اَك  إيَّ

َوجَهَك يا رّب ألتَِمس ال تَحُجب َوجَهَك َعّني،

َدَك. َعبْ ِبَغَضٍب  تنبذ  وال 

َال تَخُذلِني، وَال تَرتُكني، نَت ِيل، فَ ناِرصًا كُ

يا إلَه خَالِيص.



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

اإللُه  الُقُدس،  والّروُح  االبُن  اآلُب  األقَدس،  الثالوث  أيُّها 

رجاءنا  إنَّك  املُدرَك،  وَغرُي  املُنَقِسم  َغرُي  الحّق،  الواِحُد 

ا  سَن واتّكالنا وخالصنا. قوِّ نُفوَسنا الَضعيَفة واحَفظَها، وقَدِّ

َك املَجُد إىل األَبَد. نا وإلَهنا لَ نا، يا ربَّ اِم حياتِ نَفًسا وَجَسًدا، لِنُكوَن أَكرَثَ نَقاوَة، َجميَع أيّ

(من خدمة القّداس املاور�، أحد اثلا�وث األقدس - بترّصف)

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً
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ترتيلة األحد
(لحن ْمِشيُحو نَطَِريْه لِْعدتُخ – يَوَم األَحِد قاَم)

ْع الُوِث األرفَ ْقِيص َمن يَْحوِي ِرسَّ الثَّ ْستَ َمْن يَ

ِو للتَّحديِد ال يَْخَضْع! رَبُّ الُعْمِق والُعلْ

آٌب والُِد األوَحْد إبٌن ِبْكٌر

ْد! ولَ ا يُ إنْسانً

يْط ُمْكِمُل الوَْحِي والُجوْد لِ رَقْ ْدٌس بَ ُروٌح قُ

عِ َغرْيِ املَْحُدوْد بْ ُسبْحاَن اللِه يف الطَ

يِم رَبٌّ أَوَحْد ثالُوُث األقانِ

ودْ! ِملَء الربايا َمْعبُ

(من خدمة القّداس املاور�، أحد اثلا�وث األقدس)

النشيد الكتابي: من سفر الرؤيا ١٩
ِهَنا! ا! أَلَْخالُص واملَْجُد والُقْدرَُة إلِل ويَ لُ ܀ َهلِ

܀ ألَنَّ أَْحَكاَمُه َحقٌّ وَعْدل!

ار!". َغاَر والِكبَ ُه، الصِّ ُقونَ ِذيَن يتَّ اِدِه، والَّ ا َجِميَع ِعبَ َهَنا، يَ ُحوا إِل ܀ "َسبِّ

ْد َملََك! اِبَط الُكلَّ قَ َهنا الضَّ ا! ألَنَّ الرَّبَّ إِل ويَ لُ ܀ "َهلِ

ْد أىََت ْدُه، ألَنَّ ُعرَْس الَحَمِل قَ ُنمجِّ ِهْج! وَلْ تَ بْ َنْفرَْح ونَ لْ ܀ فَ

ِقّي! رَّاٍق نَ اٍن بَ َكتَّ َح ِب وَشَّ َها أَْن تَتَ ْفَسَها وأُْعِطَي لَ أَْت نَ ْد َهيَّ ܀ َعُروَسُه قَ

ارَّة!" يِسنَي البَ ا ُهَو أَْعاَمُل الِقدِّ َ اُن إمِنَّ الَكتَّ ܀ فَ

يَمِة الَحَمل!" يَن إِىل وَلِ َمْدُعوِّ لْ ܀ طُوىَب لِ

܀ 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 أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٢٥/١١-٣٦)

َعِن  ُه  رُقَ وطُ اإلِْدرَاك،  َعِن  أَْحَكاَمُه  َعَد  أَبْ َما  ِه!  ِت وَمْعرِفَ ِه  ِت َوِحْكَم اللِه  ِغَنى  ُعْمِق  لَ ا  يَ "فَ

رَيُدَُّه الله  ا فَ ئً ُه ُمِشريًا؟ أَو َمْن أَقْرََضُه َشيْ َمْن َعرََف ِفْكَر الرَّب؟ أَو َمْن َصاَر لَ االْسِتقَصاء! فَ

ُه املَْجُد إِىل الُدُهور. آمني." ه. لَ يْ ِه َوإِلَ ُه َوِب ْن لَّ َيشٍء ِم ه؟ ألَنَّ كُ يْ إِلَ

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس متى الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(متى ٢٨/ ١٦-٢٠)

ِل َحيُث أََمرَُهم يَُسوع. ولَامَّ  يل، إِىل الَجبَ وا إِىل الَجلِ ا التَالِميُذ األََحَد َعَرشَ فَذَهبُ أَمَّ

اٍن  طَ لَّ ُسلْ َقْد أُْعِطيُت كُ ائِالً: «لَ َمُهم قَ لَّ ا يَُسوُع وكَ وا. فَدنَ ُهم َشكُّ ِم أَنَّ ُه، ِبرَْغ رَأَوُه َسَجُدوا لَ

ِن  واالبْ اآلِب  اْسِم  ِب ُدوُهم  وَعمِّ األَُمم،  لَّ  كُ ِمُذوا  لْ تَ فَ إِذًا  وا  بُ إِذَْه األَرْض.  وَعىل  الَساَمِء  يف 

اِم إِىل  لَّ األَيَّ ا َمَعُكم كُ ِه. وَها أَنَ ُكم ِب تُ لَّ َما أَْوَصيْ وا كُ ْحَفظُ ُموُهم أَْن يَ والُروِح الُقُدس، وَعلِّ

الَعالَم». ِة  َهايَ نِ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

ِه، والربُّ صادٌق يف وُعوِدِه!  ِم. هكذا وعدنا يف إنجيلِ اِم إىل نهايِة العالَ لَّ األيّ ܀ إّن الربَّ معَنا كُ

ِقنَي ِبوَعِد الرَبِّ  ِة. واثِ لَّ خوٍف وإحباٍط ويأٍس جرّاء الظُروِف الراِهَن فلنحَي إذًا نابذين كُ

ِة املَسيح ِألَنَّ الرَبَّ َمَعنا، وإذا كاَن الرَبُّ  َنا َعن َمَحبَّ َنا، ُمؤمِننَي أَنَّ ما ِمن َيشٍء يَفِصلُ لَ

ينا؟! َمن َعلَ َمَعنا فَ

َها  ِة، َمدُعوٌّ لالقِتداِء ِب َنِف ٰهذه األَمانَ ܀ إنَّ الرَبَّ أمنٌي لوُُعوِدِه، وأنا املُؤمُن الَّذي يَعيُش يف كَ

لَمُذ للرَبِّ يك أسعى أن أُتَلِمَذ َمن  ِه الربُّ تالميَذه. فأتَتَ ا لِاَم أوىص ِب فأُصبح بدوري أميًن

ِه  اإللٰ للثالوِث  ها شهادًة  بذاتِ فَتصبح حيايت  لَِمعموِديَِّتي،  األمانَة  أعيُش  َحويل.  ِمن  ُهم 

ة حتّى بَذِل الَذات، رغبًة ِمنِّي  دت. وأسعى يَك أَعيَش املََحبّ الَحّي، الَِّذي عىل اسِمِه تََعمَّ

ها ِمَن الرَّب. لتُ ِة الَّتي نِ بالِحفاِظ عىل ٰهذه الوصيَّ

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.  ْ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 (...)

إىل  ذواتنا  موكلني  ونُسبِّح  نسجد  ولك  منّجد  وإيّاك  وس،  القدُّ الثالوث  أيُّها  نشكرك 

لِّ عداٍء ورضر، واسكن فينا فنتقّدس ونتطّهر كّل أيّام  ة، فاحَفظَنا من كُ عنايتك اإللهيّ

اآلن  الحّق  الواحد  اإلله  القدس  والّروُح  واالبُن  اآلُب  إيُّها  إليك  املجَد  ونصعد  حياتنا، 

وإىل أبِد اآلبدين. آمني.                                  (من صالة ا�ساعة اثلاثلة – صالة املؤمن - بترّصف)

ترتيلة الختام
ن أخاف. ألرَبُّ نوري وخاليص فِممَّ

الرّب حصن حيايت فمّمن أفزع.

لوا لحمي، إذا تقّدم عّيل األرشاُر ليأكُ

ويسقطون. يعرثون  فإنهم  وأعدايئ  ُمضاِيقيَّ 

َال يََخاُف قلبي وإن قاَم عَيلَّ قتاٌل، إذا اصطفَّ عَيلَّ عسكٌر فَ

َقِتي. ثِ ذَلَِك  ففي 

تَِمس، أَل واحدًة سألُت الرَبَّ وإيّاها 

اِم حيايت، أيّ يِت الرَبِّ َجميَع  بَ ِب أن أُقيَم 

ِه. َل يف َهيَكلَ أَمَّ َوأَت نَعيَم الرَبِّ  َن  لِيَك أُعاِي

لِبي.  قَ َق  نَطَ ِبَك 

َمَس وجِهي التَ اَك  إيَّ

َوجَهَك يا رّب ألتَِمس ال تَحُجب َوجَهَك َعّني،

َدَك. َعبْ ِبَغَضٍب  تنبذ  وال 

َال تَخُذلِني، وَال تَرتُكني، نَت ِيل، فَ ناِرصًا كُ

يا إلَه خَالِيص.

األحد الثاني من زمن العنصرة: أحد الثالوث األقدس



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

اإللُه  الُقُدس،  والّروُح  االبُن  اآلُب  األقَدس،  الثالوث  أيُّها 

رجاءنا  إنَّك  املُدرَك،  وَغرُي  املُنَقِسم  َغرُي  الحّق،  الواِحُد 

ا  سَن واتّكالنا وخالصنا. قوِّ نُفوَسنا الَضعيَفة واحَفظَها، وقَدِّ

َك املَجُد إىل األَبَد. نا وإلَهنا لَ نا، يا ربَّ اِم حياتِ نَفًسا وَجَسًدا، لِنُكوَن أَكرَثَ نَقاوَة، َجميَع أيّ

(من خدمة القّداس املاور�، أحد اثلا�وث األقدس - بترّصف)

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
(لحن ْمِشيُحو نَطَِريْه لِْعدتُخ – يَوَم األَحِد قاَم)

ْع الُوِث األرفَ ْقِيص َمن يَْحوِي ِرسَّ الثَّ ْستَ َمْن يَ

ِو للتَّحديِد ال يَْخَضْع! رَبُّ الُعْمِق والُعلْ

آٌب والُِد األوَحْد إبٌن ِبْكٌر

ْد! ولَ ا يُ إنْسانً

يْط ُمْكِمُل الوَْحِي والُجوْد لِ رَقْ ْدٌس بَ ُروٌح قُ

عِ َغرْيِ املَْحُدوْد بْ ُسبْحاَن اللِه يف الطَ

يِم رَبٌّ أَوَحْد ثالُوُث األقانِ

ودْ! ِملَء الربايا َمْعبُ

(من خدمة القّداس املاور�، أحد اثلا�وث األقدس)

النشيد الكتابي: من سفر الرؤيا ١٩
ِهَنا! ا! أَلَْخالُص واملَْجُد والُقْدرَُة إلِل ويَ لُ ܀ َهلِ

܀ ألَنَّ أَْحَكاَمُه َحقٌّ وَعْدل!

ار!". َغاَر والِكبَ ُه، الصِّ ُقونَ ِذيَن يتَّ اِدِه، والَّ ا َجِميَع ِعبَ َهَنا، يَ ُحوا إِل ܀ "َسبِّ

ْد َملََك! اِبَط الُكلَّ قَ َهنا الضَّ ا! ألَنَّ الرَّبَّ إِل ويَ لُ ܀ "َهلِ

ْد أىََت ْدُه، ألَنَّ ُعرَْس الَحَمِل قَ ُنمجِّ ِهْج! وَلْ تَ بْ َنْفرَْح ونَ لْ ܀ فَ

ِقّي! رَّاٍق نَ اٍن بَ َكتَّ َح ِب وَشَّ َها أَْن تَتَ ْفَسَها وأُْعِطَي لَ أَْت نَ ْد َهيَّ ܀ َعُروَسُه قَ

ارَّة!" يِسنَي البَ ا ُهَو أَْعاَمُل الِقدِّ َ اُن إمِنَّ الَكتَّ ܀ فَ

يَمِة الَحَمل!" يَن إِىل وَلِ َمْدُعوِّ لْ ܀ طُوىَب لِ

܀ 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 أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٢٥/١١-٣٦)

َعِن  ُه  رُقَ وطُ اإلِْدرَاك،  َعِن  أَْحَكاَمُه  َعَد  أَبْ َما  ِه!  ِت وَمْعرِفَ ِه  ِت َوِحْكَم اللِه  ِغَنى  ُعْمِق  لَ ا  يَ "فَ

رَيُدَُّه الله  ا فَ ئً ُه ُمِشريًا؟ أَو َمْن أَقْرََضُه َشيْ َمْن َعرََف ِفْكَر الرَّب؟ أَو َمْن َصاَر لَ االْسِتقَصاء! فَ

ُه املَْجُد إِىل الُدُهور. آمني." ه. لَ يْ ِه َوإِلَ ُه َوِب ْن لَّ َيشٍء ِم ه؟ ألَنَّ كُ يْ إِلَ

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس متى الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(متى ٢٨/ ١٦-٢٠)

ِل َحيُث أََمرَُهم يَُسوع. ولَامَّ  يل، إِىل الَجبَ وا إِىل الَجلِ ا التَالِميُذ األََحَد َعَرشَ فَذَهبُ أَمَّ

اٍن  طَ لَّ ُسلْ َقْد أُْعِطيُت كُ ائِالً: «لَ َمُهم قَ لَّ ا يَُسوُع وكَ وا. فَدنَ ُهم َشكُّ ِم أَنَّ ُه، ِبرَْغ رَأَوُه َسَجُدوا لَ

ِن  واالبْ اآلِب  اْسِم  ِب ُدوُهم  وَعمِّ األَُمم،  لَّ  كُ ِمُذوا  لْ تَ فَ إِذًا  وا  بُ إِذَْه األَرْض.  وَعىل  الَساَمِء  يف 

اِم إِىل  لَّ األَيَّ ا َمَعُكم كُ ِه. وَها أَنَ ُكم ِب تُ لَّ َما أَْوَصيْ وا كُ ْحَفظُ ُموُهم أَْن يَ والُروِح الُقُدس، وَعلِّ

الَعالَم». ِة  َهايَ نِ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

ِه، والربُّ صادٌق يف وُعوِدِه!  ِم. هكذا وعدنا يف إنجيلِ اِم إىل نهايِة العالَ لَّ األيّ ܀ إّن الربَّ معَنا كُ

ِقنَي ِبوَعِد الرَبِّ  ِة. واثِ لَّ خوٍف وإحباٍط ويأٍس جرّاء الظُروِف الراِهَن فلنحَي إذًا نابذين كُ

ِة املَسيح ِألَنَّ الرَبَّ َمَعنا، وإذا كاَن الرَبُّ  َنا َعن َمَحبَّ َنا، ُمؤمِننَي أَنَّ ما ِمن َيشٍء يَفِصلُ لَ

ينا؟! َمن َعلَ َمَعنا فَ

َها  ِة، َمدُعوٌّ لالقِتداِء ِب َنِف ٰهذه األَمانَ ܀ إنَّ الرَبَّ أمنٌي لوُُعوِدِه، وأنا املُؤمُن الَّذي يَعيُش يف كَ

لَمُذ للرَبِّ يك أسعى أن أُتَلِمَذ َمن  ِه الربُّ تالميَذه. فأتَتَ ا لِاَم أوىص ِب فأُصبح بدوري أميًن

ِه  اإللٰ للثالوِث  ها شهادًة  بذاتِ فَتصبح حيايت  لَِمعموِديَِّتي،  األمانَة  أعيُش  َحويل.  ِمن  ُهم 

ة حتّى بَذِل الَذات، رغبًة ِمنِّي  دت. وأسعى يَك أَعيَش املََحبّ الَحّي، الَِّذي عىل اسِمِه تََعمَّ

ها ِمَن الرَّب. لتُ ِة الَّتي نِ بالِحفاِظ عىل ٰهذه الوصيَّ

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.  ْ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 (...)

إىل  ذواتنا  موكلني  ونُسبِّح  نسجد  ولك  منّجد  وإيّاك  وس،  القدُّ الثالوث  أيُّها  نشكرك 

لِّ عداٍء ورضر، واسكن فينا فنتقّدس ونتطّهر كّل أيّام  ة، فاحَفظَنا من كُ عنايتك اإللهيّ

اآلن  الحّق  الواحد  اإلله  القدس  والّروُح  واالبُن  اآلُب  إيُّها  إليك  املجَد  ونصعد  حياتنا، 

وإىل أبِد اآلبدين. آمني.                                  (من صالة ا�ساعة اثلاثلة – صالة املؤمن - بترّصف)

ترتيلة الختام
ن أخاف. ألرَبُّ نوري وخاليص فِممَّ

الرّب حصن حيايت فمّمن أفزع.

لوا لحمي، إذا تقّدم عّيل األرشاُر ليأكُ

ويسقطون. يعرثون  فإنهم  وأعدايئ  ُمضاِيقيَّ 

َال يََخاُف قلبي وإن قاَم عَيلَّ قتاٌل، إذا اصطفَّ عَيلَّ عسكٌر فَ

َقِتي. ثِ ذَلَِك  ففي 

تَِمس، أَل واحدًة سألُت الرَبَّ وإيّاها 

اِم حيايت، أيّ يِت الرَبِّ َجميَع  بَ ِب أن أُقيَم 

ِه. َل يف َهيَكلَ أَمَّ َوأَت نَعيَم الرَبِّ  َن  لِيَك أُعاِي

لِبي.  قَ َق  نَطَ ِبَك 

َمَس وجِهي التَ اَك  إيَّ

َوجَهَك يا رّب ألتَِمس ال تَحُجب َوجَهَك َعّني،

َدَك. َعبْ ِبَغَضٍب  تنبذ  وال 

َال تَخُذلِني، وَال تَرتُكني، نَت ِيل، فَ ناِرصًا كُ

يا إلَه خَالِيص.

األحد الثاني من زمن العنصرة: أحد الثالوث األقدس



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

اإللُه  الُقُدس،  والّروُح  االبُن  اآلُب  األقَدس،  الثالوث  أيُّها 

رجاءنا  إنَّك  املُدرَك،  وَغرُي  املُنَقِسم  َغرُي  الحّق،  الواِحُد 

ا  سَن واتّكالنا وخالصنا. قوِّ نُفوَسنا الَضعيَفة واحَفظَها، وقَدِّ

َك املَجُد إىل األَبَد. نا وإلَهنا لَ نا، يا ربَّ اِم حياتِ نَفًسا وَجَسًدا، لِنُكوَن أَكرَثَ نَقاوَة، َجميَع أيّ

(من خدمة القّداس املاور�، أحد اثلا�وث األقدس - بترّصف)

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

ترتيلة األحد
(لحن ْمِشيُحو نَطَِريْه لِْعدتُخ – يَوَم األَحِد قاَم)

ْع الُوِث األرفَ ْقِيص َمن يَْحوِي ِرسَّ الثَّ ْستَ َمْن يَ

ِو للتَّحديِد ال يَْخَضْع! رَبُّ الُعْمِق والُعلْ

آٌب والُِد األوَحْد إبٌن ِبْكٌر

ْد! ولَ ا يُ إنْسانً

يْط ُمْكِمُل الوَْحِي والُجوْد لِ رَقْ ْدٌس بَ ُروٌح قُ

عِ َغرْيِ املَْحُدوْد بْ ُسبْحاَن اللِه يف الطَ

يِم رَبٌّ أَوَحْد ثالُوُث األقانِ

ودْ! ِملَء الربايا َمْعبُ

(من خدمة القّداس املاور�، أحد اثلا�وث األقدس)

النشيد الكتابي: من سفر الرؤيا ١٩
ِهَنا! ا! أَلَْخالُص واملَْجُد والُقْدرَُة إلِل ويَ لُ ܀ َهلِ

܀ ألَنَّ أَْحَكاَمُه َحقٌّ وَعْدل!

ار!". َغاَر والِكبَ ُه، الصِّ ُقونَ ِذيَن يتَّ اِدِه، والَّ ا َجِميَع ِعبَ َهَنا، يَ ُحوا إِل ܀ "َسبِّ

ْد َملََك! اِبَط الُكلَّ قَ َهنا الضَّ ا! ألَنَّ الرَّبَّ إِل ويَ لُ ܀ "َهلِ

ْد أىََت ْدُه، ألَنَّ ُعرَْس الَحَمِل قَ ُنمجِّ ِهْج! وَلْ تَ بْ َنْفرَْح ونَ لْ ܀ فَ

ِقّي! رَّاٍق نَ اٍن بَ َكتَّ َح ِب وَشَّ َها أَْن تَتَ ْفَسَها وأُْعِطَي لَ أَْت نَ ْد َهيَّ ܀ َعُروَسُه قَ

ارَّة!" يِسنَي البَ ا ُهَو أَْعاَمُل الِقدِّ َ اُن إمِنَّ الَكتَّ ܀ فَ

يَمِة الَحَمل!" يَن إِىل وَلِ َمْدُعوِّ لْ ܀ طُوىَب لِ

܀ 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 أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٢٥/١١-٣٦)

َعِن  ُه  رُقَ وطُ اإلِْدرَاك،  َعِن  أَْحَكاَمُه  َعَد  أَبْ َما  ِه!  ِت وَمْعرِفَ ِه  ِت َوِحْكَم اللِه  ِغَنى  ُعْمِق  لَ ا  يَ "فَ

رَيُدَُّه الله  ا فَ ئً ُه ُمِشريًا؟ أَو َمْن أَقْرََضُه َشيْ َمْن َعرََف ِفْكَر الرَّب؟ أَو َمْن َصاَر لَ االْسِتقَصاء! فَ

ُه املَْجُد إِىل الُدُهور. آمني." ه. لَ يْ ِه َوإِلَ ُه َوِب ْن لَّ َيشٍء ِم ه؟ ألَنَّ كُ يْ إِلَ

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس متى الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(متى ٢٨/ ١٦-٢٠)

ِل َحيُث أََمرَُهم يَُسوع. ولَامَّ  يل، إِىل الَجبَ وا إِىل الَجلِ ا التَالِميُذ األََحَد َعَرشَ فَذَهبُ أَمَّ

اٍن  طَ لَّ ُسلْ َقْد أُْعِطيُت كُ ائِالً: «لَ َمُهم قَ لَّ ا يَُسوُع وكَ وا. فَدنَ ُهم َشكُّ ِم أَنَّ ُه، ِبرَْغ رَأَوُه َسَجُدوا لَ

ِن  واالبْ اآلِب  اْسِم  ِب ُدوُهم  وَعمِّ األَُمم،  لَّ  كُ ِمُذوا  لْ تَ فَ إِذًا  وا  بُ إِذَْه األَرْض.  وَعىل  الَساَمِء  يف 

اِم إِىل  لَّ األَيَّ ا َمَعُكم كُ ِه. وَها أَنَ ُكم ِب تُ لَّ َما أَْوَصيْ وا كُ ْحَفظُ ُموُهم أَْن يَ والُروِح الُقُدس، وَعلِّ

الَعالَم». ِة  َهايَ نِ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

ِه، والربُّ صادٌق يف وُعوِدِه!  ِم. هكذا وعدنا يف إنجيلِ اِم إىل نهايِة العالَ لَّ األيّ ܀ إّن الربَّ معَنا كُ

ِقنَي ِبوَعِد الرَبِّ  ِة. واثِ لَّ خوٍف وإحباٍط ويأٍس جرّاء الظُروِف الراِهَن فلنحَي إذًا نابذين كُ

ِة املَسيح ِألَنَّ الرَبَّ َمَعنا، وإذا كاَن الرَبُّ  َنا َعن َمَحبَّ َنا، ُمؤمِننَي أَنَّ ما ِمن َيشٍء يَفِصلُ لَ

ينا؟! َمن َعلَ َمَعنا فَ

َها  ِة، َمدُعوٌّ لالقِتداِء ِب َنِف ٰهذه األَمانَ ܀ إنَّ الرَبَّ أمنٌي لوُُعوِدِه، وأنا املُؤمُن الَّذي يَعيُش يف كَ

لَمُذ للرَبِّ يك أسعى أن أُتَلِمَذ َمن  ِه الربُّ تالميَذه. فأتَتَ ا لِاَم أوىص ِب فأُصبح بدوري أميًن

ِه  اإللٰ للثالوِث  ها شهادًة  بذاتِ فَتصبح حيايت  لَِمعموِديَِّتي،  األمانَة  أعيُش  َحويل.  ِمن  ُهم 

ة حتّى بَذِل الَذات، رغبًة ِمنِّي  دت. وأسعى يَك أَعيَش املََحبّ الَحّي، الَِّذي عىل اسِمِه تََعمَّ

ها ِمَن الرَّب. لتُ ِة الَّتي نِ بالِحفاِظ عىل ٰهذه الوصيَّ

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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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 (...)

إىل  ذواتنا  موكلني  ونُسبِّح  نسجد  ولك  منّجد  وإيّاك  وس،  القدُّ الثالوث  أيُّها  نشكرك 

لِّ عداٍء ورضر، واسكن فينا فنتقّدس ونتطّهر كّل أيّام  ة، فاحَفظَنا من كُ عنايتك اإللهيّ

اآلن  الحّق  الواحد  اإلله  القدس  والّروُح  واالبُن  اآلُب  إيُّها  إليك  املجَد  ونصعد  حياتنا، 

وإىل أبِد اآلبدين. آمني.                                  (من صالة ا�ساعة اثلاثلة – صالة املؤمن - بترّصف)

ترتيلة الختام
ن أخاف. ألرَبُّ نوري وخاليص فِممَّ

الرّب حصن حيايت فمّمن أفزع.

لوا لحمي، إذا تقّدم عّيل األرشاُر ليأكُ

ويسقطون. يعرثون  فإنهم  وأعدايئ  ُمضاِيقيَّ 

َال يََخاُف قلبي وإن قاَم عَيلَّ قتاٌل، إذا اصطفَّ عَيلَّ عسكٌر فَ

َقِتي. ثِ ذَلَِك  ففي 

تَِمس، أَل واحدًة سألُت الرَبَّ وإيّاها 

اِم حيايت، يِت الرَبِّ َجميَع أيّ بَ ِب أن أُقيَم 

ِه. َل يف َهيَكلَ أَمَّ َوأَت نَعيَم الرَبِّ  َن  لِيَك أُعاِي

لِبي.  قَ َق  نَطَ ِبَك 

َمَس وجِهي التَ اَك  إيَّ

َوجَهَك يا رّب ألتَِمس ال تَحُجب َوجَهَك َعّني،

َدَك. َعبْ ِبَغَضٍب  تنبذ  وال 

َال تَخُذلِني، وَال تَرتُكني، نَت ِيل، فَ ناِرصًا كُ

يا إلَه خَالِيص.

األحد الثاني من زمن العنصرة: أحد الثالوث األقدس



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

اإللُه  الُقُدس،  والّروُح  االبُن  اآلُب  األقَدس،  الثالوث  أيُّها 

رجاءنا  إنَّك  املُدرَك،  وَغرُي  املُنَقِسم  َغرُي  الحّق،  الواِحُد 

ا  سَن واتّكالنا وخالصنا. قوِّ نُفوَسنا الَضعيَفة واحَفظَها، وقَدِّ

َك املَجُد إىل األَبَد. نا وإلَهنا لَ نا، يا ربَّ اِم حياتِ نَفًسا وَجَسًدا، لِنُكوَن أَكرَثَ نَقاوَة، َجميَع أيّ

(من خدمة القّداس املاور�، أحد اثلا�وث األقدس - بترّصف)

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ه، يا ابَن اللَّ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

ترتيلة األحد
(لحن ْمِشيُحو نَطَِريْه لِْعدتُخ – يَوَم األَحِد قاَم)

ْع الُوِث األرفَ ْقِيص َمن يَْحوِي ِرسَّ الثَّ ْستَ َمْن يَ

ِو للتَّحديِد ال يَْخَضْع! رَبُّ الُعْمِق والُعلْ

آٌب والُِد األوَحْد إبٌن ِبْكٌر

ْد! ولَ ا يُ إنْسانً

يْط ُمْكِمُل الوَْحِي والُجوْد لِ رَقْ ْدٌس بَ ُروٌح قُ

عِ َغرْيِ املَْحُدوْد بْ ُسبْحاَن اللِه يف الطَ

يِم رَبٌّ أَوَحْد ثالُوُث األقانِ

ودْ! ِملَء الربايا َمْعبُ

(من خدمة القّداس املاور�، أحد اثلا�وث األقدس)

النشيد الكتابي: من سفر الرؤيا ١٩
ِهَنا! ا! أَلَْخالُص واملَْجُد والُقْدرَُة إلِل ويَ لُ ܀ َهلِ

܀ ألَنَّ أَْحَكاَمُه َحقٌّ وَعْدل!

ار!". َغاَر والِكبَ ُه، الصِّ ُقونَ ِذيَن يتَّ اِدِه، والَّ ا َجِميَع ِعبَ َهَنا، يَ ُحوا إِل ܀ "َسبِّ

ْد َملََك! اِبَط الُكلَّ قَ َهنا الضَّ ا! ألَنَّ الرَّبَّ إِل ويَ لُ ܀ "َهلِ

ْد أىََت ْدُه، ألَنَّ ُعرَْس الَحَمِل قَ ُنمجِّ ِهْج! وَلْ تَ بْ َنْفرَْح ونَ لْ ܀ فَ

ِقّي! رَّاٍق نَ اٍن بَ َكتَّ َح ِب وَشَّ َها أَْن تَتَ ْفَسَها وأُْعِطَي لَ أَْت نَ ْد َهيَّ ܀ َعُروَسُه قَ

ارَّة!" يِسنَي البَ ا ُهَو أَْعاَمُل الِقدِّ َ اُن إمِنَّ الَكتَّ ܀ فَ

يَمِة الَحَمل!" يَن إِىل وَلِ َمْدُعوِّ لْ ܀ طُوىَب لِ

܀ 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 أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٢٥/١١-٣٦)

َعِن  ُه  رُقَ وطُ اإلِْدرَاك،  َعِن  أَْحَكاَمُه  َعَد  أَبْ َما  ِه!  ِت وَمْعرِفَ ِه  ِت َوِحْكَم اللِه  ِغَنى  ُعْمِق  لَ ا  يَ "فَ

رَيُدَُّه الله  ا فَ ئً ُه ُمِشريًا؟ أَو َمْن أَقْرََضُه َشيْ َمْن َعرََف ِفْكَر الرَّب؟ أَو َمْن َصاَر لَ االْسِتقَصاء! فَ

ُه املَْجُد إِىل الُدُهور. آمني." ه. لَ يْ ِه َوإِلَ ُه َوِب ْن لَّ َيشٍء ِم ه؟ ألَنَّ كُ يْ إِلَ

     
            
           

  

َ العالََم بالَْحياة يِس متى الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(متى ٢٨/ ١٦-٢٠)

ِل َحيُث أََمرَُهم يَُسوع. ولَامَّ  يل، إِىل الَجبَ وا إِىل الَجلِ ا التَالِميُذ األََحَد َعَرشَ فَذَهبُ أَمَّ

اٍن  طَ لَّ ُسلْ َقْد أُْعِطيُت كُ ائِالً: «لَ َمُهم قَ لَّ ا يَُسوُع وكَ وا. فَدنَ ُهم َشكُّ ِم أَنَّ ُه، ِبرَْغ رَأَوُه َسَجُدوا لَ

ِن  واالبْ اآلِب  اْسِم  ِب ُدوُهم  وَعمِّ األَُمم،  لَّ  كُ ِمُذوا  لْ تَ فَ إِذًا  وا  بُ إِذَْه األَرْض.  وَعىل  الَساَمِء  يف 

اِم إِىل  لَّ األَيَّ ا َمَعُكم كُ ِه. وَها أَنَ ُكم ِب تُ لَّ َما أَْوَصيْ وا كُ ْحَفظُ ُموُهم أَْن يَ والُروِح الُقُدس، وَعلِّ

الَعالَم». ِة  َهايَ نِ

بعُض األفكاِر للتأّمِل

ِه، والربُّ صادٌق يف وُعوِدِه!  ِم. هكذا وعدنا يف إنجيلِ اِم إىل نهايِة العالَ لَّ األيّ ܀ إّن الربَّ معَنا كُ

ِقنَي ِبوَعِد الرَبِّ  ِة. واثِ لَّ خوٍف وإحباٍط ويأٍس جرّاء الظُروِف الراِهَن فلنحَي إذًا نابذين كُ

ِة املَسيح ِألَنَّ الرَبَّ َمَعنا، وإذا كاَن الرَبُّ  َنا َعن َمَحبَّ َنا، ُمؤمِننَي أَنَّ ما ِمن َيشٍء يَفِصلُ لَ

ينا؟! َمن َعلَ َمَعنا فَ

َها  ِة، َمدُعوٌّ لالقِتداِء ِب َنِف ٰهذه األَمانَ ܀ إنَّ الرَبَّ أمنٌي لوُُعوِدِه، وأنا املُؤمُن الَّذي يَعيُش يف كَ

لَمُذ للرَبِّ يك أسعى أن أُتَلِمَذ َمن  ِه الربُّ تالميَذه. فأتَتَ ا لِاَم أوىص ِب فأُصبح بدوري أميًن

ِه  اإللٰ للثالوِث  ها شهادًة  بذاتِ فَتصبح حيايت  لَِمعموِديَِّتي،  األمانَة  أعيُش  َحويل.  ِمن  ُهم 

ة حتّى بَذِل الَذات، رغبًة ِمنِّي  دت. وأسعى يَك أَعيَش املََحبّ الَحّي، الَِّذي عىل اسِمِه تََعمَّ

ها ِمَن الرَّب. لتُ ِة الَّتي نِ بالِحفاِظ عىل ٰهذه الوصيَّ

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.  ْ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 (...)

إىل  ذواتنا  موكلني  ونُسبِّح  نسجد  ولك  منّجد  وإيّاك  وس،  القدُّ الثالوث  أيُّها  نشكرك 

لِّ عداٍء ورضر، واسكن فينا فنتقّدس ونتطّهر كّل أيّام  ة، فاحَفظَنا من كُ عنايتك اإللهيّ

اآلن  الحّق  الواحد  اإلله  القدس  والّروُح  واالبُن  اآلُب  إيُّها  إليك  املجَد  ونصعد  حياتنا، 

وإىل أبِد اآلبدين. آمني.                                  (من صالة ا�ساعة اثلاثلة – صالة املؤمن - بترّصف)
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٦

ترتيلة الختام
ن أخاف. ألرَبُّ نوري وخاليص فِممَّ

الرّب حصن حيايت فمّمن أفزع.

لوا لحمي، إذا تقّدم عّيل األرشاُر ليأكُ

ويسقطون. يعرثون  فإنهم  وأعدايئ  ُمضاِيقيَّ 

َال يََخاُف قلبي وإن قاَم عَيلَّ قتاٌل، إذا اصطفَّ عَيلَّ عسكٌر فَ

َقِتي. ثِ ذَلَِك  ففي 

تَِمس، أَل واحدًة سألُت الرَبَّ وإيّاها 

اِم حيايت، يِت الرَبِّ َجميَع أيّ بَ ِب أن أُقيَم 

ِه. َل يف َهيَكلَ أَمَّ َوأَت نَعيَم الرَبِّ  َن  لِيَك أُعاِي

لِبي.  قَ َق  نَطَ ِبَك 

َمَس وجِهي التَ اَك  إيَّ

َوجَهَك يا رّب ألتَِمس ال تَحُجب َوجَهَك َعّني،

َدَك. َعبْ ِبَغَضٍب  تنبذ  وال 

َال تَخُذلِني، وَال تَرتُكني، نَت ِيل، فَ ناِرصًا كُ

يا إلَه خَالِيص.

األحد الثاني من زمن العنصرة: أحد الثالوث األقدس


