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األحد السابع من زمن القيامة
وصّية �سوع اجلديدة
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

يَك  لنا، أيُّها الربُّ اإلله يف تذكاِر ُصُعوِدَك، ألَْن نَرتَِفَع إلَ أهِّ

أَنََّك  ِب َك  ولَ قَ ِريَن  ذاكِ َنا،  وِب لُ قُ وَعواِطِف  َنا  ُعُقولِ ِبأَفكاِر 

َك  ولَ ِريَن قَ ا ِعنَدُه َمكانًا، ذاكِ َن ٌق إىل اآلِب لِيَك تُِعدَّ لَ لِ ُمنطَ

ا وََعدَت ِمْن إِرَساِل املَُعزِّي فَال  ِريَن مِبَ َنا ِعنَدُه َمكانًا، ذاكِ ٌق إىل اآلِب لِيَك تُِعدَّ لَ لِ أَنََّك ُمنطَ ِب

يَك  َحَك َمَع أَِب ُنَسبِّ ا لِيَك نَُكوَن نَحُن َحيُث أنَت، فَ أيِت وَتَأُخُذنَ نَي أَنََّك َستَ تاًما، آِملِ نَبَقى أَي

وس، اآلَن وإىل األَبَد.  املُبارَِك َوُروِحَك الحيِّ القدُّ

(من صالة صباح مخ�س ا�صعود – صالة الفرض األنطوّ�)

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)

اِق الُدنيا أَيُّها الربُّ الصاِعْد َخلَْف آفَ

نيا واِعْد بالَسامواِت الُعليا أَنَت للدُّ

ْد ْنَت ثُمَّ عائِ "إينِّ ماٍض أَعلَ

وا يفَّ!" تُ فاثبُ

ا يف ُصُعوِدَك املَِجيْد ُروَح الَحقِّ َزوِّدْنَ

دْنَا بالُحبِّ الَجِديْد والرَّجاِء َجدِّ

ِعيْد ِك السَّ َصوَْب داِر الَعلياِء املُ�لْ

َعْربَ الُنوِر أَصِعدنَا
(صالة صباح سبت احلوارّ�ني، زمن القيامة)

النشيد الكتابّي: رو ٨/ ٣١ ب -٣٩
َمُه َعْن َجميِعنا ܀ أال  لَ ْل أَْس ِه، بَ ِن نا؟ ܀ ألّذي ما َشِفق عىل ابْ يْ َمْن َعلَ ܀ إِذا كان اللُه َمَعنا، فَ

َمْن  فَ ܀  املَُربِّر  ُهَو  أللُه وَْحَدُه  ܀  ُمْختارِي الله؟  يَْشُكو  َمْن  ܀  لَّ ْيشء؟  كُ نا مَعُه أَيضاً  َهبُ يَ

َو َعْن مَينِي اللِه يَْشفُع فينا ܀ فَمْن  نا؟ ܀ أملسيُح ُهَو الّذي ماَت ثمَّ قام ܀ وَُه يْ يَقِيض َعلَ

ٌف واْضِطَهاد؟ ܀ رٌ؟ ܀ أَسيْ ٌق أَْم ُجوعٌ؟ ܀ أُعرٌْي أَْم َخطَ ِة املَسيح؟ ܀ أِضيْ نا َعْن َمَحبَّ ْفِصلُ يَ

نا  ُب بالّذي أَحبَّ ْغلِ نا نَ ِكنَّ نا ܀ وَلَ بِح ُحِسبْ ذَّ لْ ٍم لِ َن َغ ُه ܀ وَكَ هاَر ُكلَّ َك مُناُت النَّ نا! ِمْن أَْجلِ َربَّ

وَّاِت، ال  َكة وال رِئاسات ܀ ال حاِرضَ وال ُمْستَقبل ܀ وال قُ ܀ فال موَت وال َحياة ܀ وال َمالئِ

ِة الله ܀ الّتي يف املَسيِح  ُه أَْن يَفِصلنا َعْن َمَحبَّ ِكُن ٍق آَخَر ܀ مُيْ َو وال ُعْمق ܀ وال أَيَّ َخلْ ُعلْ

نا ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني. َربِّ

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 (أف ١/ ١٥-٢٣)

ُه،  ِتُكم لَ ِحْكَمِة والَوْحِي يف َمْعرِفَ َمْجد، ُروَح الْ و الْ َمِسيح، أَبُ ا يَُسوَع الْ َن ُكْم إلُه َربِّ ْعِطيَ يُ "لِ

يف  ِه  ِمرياثِ َمْجِد  ِغَنى  ُهَو  وَما  ِه،  َوتِ دَْع رََجاُء  ُهَو  َما  ُموا  ْعلَ تَ لِ وِبُكم،  لُ قُ وَن  ُعيُ ِنرَي  يُ فَ

َنا، نَْحُن املُؤِْمِنني، ِبَحَسِب َعَمِل ِعزَِّة  َقِة ِمْن أَْجلِ ِه الَفائِ ْدرَتِ َمُة قُ يِسني، وَما ِهَي َعظَ الِقدِّ

يف  يِنِه  مَيِ إِىل  َسُه  وأَْجلَ األَْمَوات،  نْيِ  بَ ِمْن  اَمُه  أَقَ إِْذ  َمِسيح،  الْ يف  ُه  َعِملَ الَّذي  ِه،  وَّتِ قُ

الَساَمَوات."

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ١٣/ ٣١-٣٥) 

َد الله ِفيه.  ُن اإلِنَْساِن وُمجِّ َد ابْ اَل يَُسوع: «أَآلَن ُمجِّ ُهوذا اإلسخريُوِطيُّ قَ لَامَّ َخرََج يَ

ا َمَعُكم  ا أَوْالدي، أَنَ ُدُه. يَ جِّ ِه، وَحاالً مُيَ ُدُه يف ذَاتِ َمجِّ الله َسيُ َد ِفيه، فَ ْد ُمجِّ اَن الله قَ إِْن كَ

يالً. لِ قَ ا  ًن زََم ْعُد  بَ

تَْقِدُروَن  ال  أَْمِيض  ا  أَنَ ُث  َحيْ اآلن:  ُكُم  لَ ُه  ولُ أَقُ ُهوِد  يَ لْ لِ ُه  تُ لْ قُ َما  ولِكْن  ونَِني،  بُ لُ طْ َستَ

وا  تُِحبُّ أَْن  أََجل،  ْعًضا.  بَ ْعُضُكم  بَ وا  تُِحبُّ أَْن  أُْعِطيُكم،  َجديَدًة  ًة  َوِصيَّ تَأْتُوا.  أَْن  م  تُ أَنْ

اَن فيُكم  إِْن كَ أَنَُّكم تَالِميِذي،  ْعرُِف الَجِميُع  يَ ِبهَذا  ُكم.   تُ بْ أَْحبَ ا  أَنَ اَم  ْعًضا كَ بَ ْعُضُكم  بَ

بَْعض». لِ ْعِضُكم  بَ ُحبُّ 

بعُض األفكاِر للتأّمِل

تنا يك يخلِّصنا.  ه الّذي بواسطته حنا عىل برشيّ َد ابُن االنسان؛ أي يسوع، بحبّ ܀ لقد ُمجِّ

املوىت،  أقام  الخطأة،  سامح  الجياع،  أشبع  املرىض،  دة: شفى  املُتجسِّ ة  املحبّ بيننا  عاش 

َد الله  هم إىل الغاية، وِبذلَِك ُمجِّ غفر ملن أساء إليه. فأحّب بذلك خاّصته يف العامل، أحبّ

ة بأكمل صورها، وأوصاين أنا املؤمن بأن أعيشها  د يسوع عيشه للمحبّ فيه. لقد جسَّ

ة متجيًدا لله؟  ته الجديدة يل. أين أنا من أمانتي لهذه الوصيّ بدوري، فكانت هذه وصيّ

ة أقىص درجاتها؟ هل أضع يف كّل وقت صليب يسوع نصب عينّي، كيف تبلغ ّيف املحبّ

ة جديدة، إّال أّن من أراد أن يعيشها بجذريّتها، عليه أن يجعل  ة ومع كونها وصيّ ܀ إّن املحبّ

نتيجة  التشويه  أو  بالفتور  مهّددة  وقت  كّل  يف  ألنّها  دة،  وُمتجدِّ جديدة  ة  وصيّ منها 

ة  الضعف البرشّي. فألطلب من الله أن يزرع ّيف الشجاعة الكافية يك أجعل من وصيّ

ة جديدة ومتجّددة يف حيايت، فأسعى من خالل ذلك لبلوغ كامل أكرب يف  ة، وصيّ املحبّ

ة متجيًدا لله. عييش املحبّ

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، 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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

ُجوِدَك  إىل  ضارِعنَي  نَُسبِّح،  اَك  وإيَّ نَسُجُد  َك  ولَ إلَهنا،  املَسيُح  يَُسوُع  يا  نَشُكرَُك، 

لِّه، من أَجِل ِحْفِظ األَْحياِء ورَاَحِة املَوىت،  ِم كُ وَمراِحِمَك الَكثريَة، من أَجِل َخالِص العالَ

ِة  وتَعزيَ املَرىض  افِتقاِد  أَجِل  من  املٌحتاجني،  َعوِز  وَسدِّ  الَجائعني،  إشباِع  أَجِل  من 

واحَفْظ  َك،  َشْعبَ بارِْك  ِهْم.  ِي أَْح الَكثريِة  راِحِمَك  ومِبَ ِقْدُهم،  تَ افْ ْعَمِتَك  بِن املَحزونني، 

الَحياة،  عِ  وِس والَصانِ الُقدُّ الُسُجود، وألَبيَك وُروِحَك  يَِجُب  َك  لَ ُه  بَصليِبَك ِمرياثََك، ألَنَّ

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل األَبد.                                                          ( نافور مار يوحّنا ا�رسول)

ترتيلة الختام
َك. َك وإىل الغيوِم أمانتُ ܀ يا ربُّ إىل السامِء محبتُ

َك مثُل الجباِل وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم. ܀ عدلُ

البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون. همَّ ما أمثَن محبتَك، إنَّ بني  اللّ ܀ 

نُعايُن النور. ܀ يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة، وبنورَِك 



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

يَك  لنا، أيُّها الربُّ اإلله يف تذكاِر ُصُعوِدَك، ألَْن نَرتَِفَع إلَ أهِّ

أَنََّك  ِب َك  ولَ قَ ِريَن  ذاكِ َنا،  وِب لُ قُ وَعواِطِف  َنا  ُعُقولِ ِبأَفكاِر 

َك  ولَ ِريَن قَ ا ِعنَدُه َمكانًا، ذاكِ َن ٌق إىل اآلِب لِيَك تُِعدَّ لَ لِ ُمنطَ

ا وََعدَت ِمْن إِرَساِل املَُعزِّي فَال  ِريَن مِبَ َنا ِعنَدُه َمكانًا، ذاكِ ٌق إىل اآلِب لِيَك تُِعدَّ لَ لِ أَنََّك ُمنطَ ِب

يَك  َحَك َمَع أَِب ُنَسبِّ ا لِيَك نَُكوَن نَحُن َحيُث أنَت، فَ أيِت وَتَأُخُذنَ نَي أَنََّك َستَ تاًما، آِملِ نَبَقى أَي

وس، اآلَن وإىل األَبَد.  املُبارَِك َوُروِحَك الحيِّ القدُّ

(من صالة صباح مخ�س ا�صعود – صالة الفرض األنطوّ�)

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)

اِق الُدنيا أَيُّها الربُّ الصاِعْد َخلَْف آفَ

نيا واِعْد بالَسامواِت الُعليا أَنَت للدُّ

ْد ْنَت ثُمَّ عائِ "إينِّ ماٍض أَعلَ

وا يفَّ!" تُ فاثبُ

ا يف ُصُعوِدَك املَِجيْد ُروَح الَحقِّ َزوِّدْنَ

دْنَا بالُحبِّ الَجِديْد والرَّجاِء َجدِّ

ِعيْد ِك السَّ َصوَْب داِر الَعلياِء املُ�لْ

َعْربَ الُنوِر أَصِعدنَا
(صالة صباح سبت احلوارّ�ني، زمن القيامة)

النشيد الكتابّي: رو ٨/ ٣١ ب -٣٩
َمُه َعْن َجميِعنا ܀ أال  لَ ْل أَْس ِه، بَ ِن نا؟ ܀ ألّذي ما َشِفق عىل ابْ يْ َمْن َعلَ ܀ إِذا كان اللُه َمَعنا، فَ

َمْن  فَ ܀  املَُربِّر  ُهَو  أللُه وَْحَدُه  ܀  ُمْختارِي الله؟  يَْشُكو  َمْن  ܀  لَّ ْيشء؟  كُ نا مَعُه أَيضاً  َهبُ يَ

َو َعْن مَينِي اللِه يَْشفُع فينا ܀ فَمْن  نا؟ ܀ أملسيُح ُهَو الّذي ماَت ثمَّ قام ܀ وَُه يْ يَقِيض َعلَ

ٌف واْضِطَهاد؟ ܀ رٌ؟ ܀ أَسيْ ٌق أَْم ُجوعٌ؟ ܀ أُعرٌْي أَْم َخطَ ِة املَسيح؟ ܀ أِضيْ نا َعْن َمَحبَّ ْفِصلُ يَ

نا  ُب بالّذي أَحبَّ ْغلِ نا نَ ِكنَّ نا ܀ وَلَ بِح ُحِسبْ ذَّ لْ ٍم لِ َن َغ ُه ܀ وَكَ هاَر ُكلَّ َك مُناُت النَّ نا! ِمْن أَْجلِ َربَّ

وَّاِت، ال  َكة وال رِئاسات ܀ ال حاِرضَ وال ُمْستَقبل ܀ وال قُ ܀ فال موَت وال َحياة ܀ وال َمالئِ

ِة الله ܀ الّتي يف املَسيِح  ُه أَْن يَفِصلنا َعْن َمَحبَّ ِكُن ٍق آَخَر ܀ مُيْ َو وال ُعْمق ܀ وال أَيَّ َخلْ ُعلْ

نا ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني. َربِّ

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 (أف ١/ ١٥-٢٣)

ُه،  ِتُكم لَ ِحْكَمِة والَوْحِي يف َمْعرِفَ َمْجد، ُروَح الْ و الْ َمِسيح، أَبُ ا يَُسوَع الْ َن ُكْم إلُه َربِّ ْعِطيَ يُ "لِ

يف  ِه  ِمرياثِ َمْجِد  ِغَنى  ُهَو  وَما  ِه،  َوتِ دَْع رََجاُء  ُهَو  َما  ُموا  ْعلَ تَ لِ وِبُكم،  لُ قُ وَن  ُعيُ ِنرَي  يُ فَ

َنا، نَْحُن املُؤِْمِنني، ِبَحَسِب َعَمِل ِعزَِّة  َقِة ِمْن أَْجلِ ِه الَفائِ ْدرَتِ َمُة قُ يِسني، وَما ِهَي َعظَ الِقدِّ

يف  يِنِه  مَيِ إِىل  َسُه  وأَْجلَ األَْمَوات،  نْيِ  بَ ِمْن  اَمُه  أَقَ إِْذ  َمِسيح،  الْ يف  ُه  َعِملَ الَّذي  ِه،  وَّتِ قُ

الَساَمَوات."

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ١٣/ ٣١-٣٥) 

َد الله ِفيه.  ُن اإلِنَْساِن وُمجِّ َد ابْ اَل يَُسوع: «أَآلَن ُمجِّ ُهوذا اإلسخريُوِطيُّ قَ لَامَّ َخرََج يَ

ا َمَعُكم  ا أَوْالدي، أَنَ ُدُه. يَ جِّ ِه، وَحاالً مُيَ ُدُه يف ذَاتِ َمجِّ الله َسيُ َد ِفيه، فَ ْد ُمجِّ اَن الله قَ إِْن كَ

يالً. لِ قَ ا  ًن زََم ْعُد  بَ

تَْقِدُروَن  ال  أَْمِيض  ا  أَنَ ُث  َحيْ اآلن:  ُكُم  لَ ُه  ولُ أَقُ ُهوِد  يَ لْ لِ ُه  تُ لْ قُ َما  ولِكْن  ونَِني،  بُ لُ طْ َستَ

وا  تُِحبُّ أَْن  أََجل،  ْعًضا.  بَ ْعُضُكم  بَ وا  تُِحبُّ أَْن  أُْعِطيُكم،  َجديَدًة  ًة  َوِصيَّ تَأْتُوا.  أَْن  م  تُ أَنْ

اَن فيُكم  إِْن كَ أَنَُّكم تَالِميِذي،  ْعرُِف الَجِميُع  يَ ِبهَذا  ُكم.   تُ بْ أَْحبَ ا  أَنَ اَم  ْعًضا كَ بَ ْعُضُكم  بَ

بَْعض». لِ ْعِضُكم  بَ ُحبُّ 

بعُض األفكاِر للتأّمِل

تنا يك يخلِّصنا.  ه الّذي بواسطته حنا عىل برشيّ َد ابُن االنسان؛ أي يسوع، بحبّ ܀ لقد ُمجِّ

املوىت،  أقام  الخطأة،  سامح  الجياع،  أشبع  املرىض،  دة: شفى  املُتجسِّ ة  املحبّ بيننا  عاش 

َد الله  هم إىل الغاية، وِبذلَِك ُمجِّ غفر ملن أساء إليه. فأحّب بذلك خاّصته يف العامل، أحبّ

ة بأكمل صورها، وأوصاين أنا املؤمن بأن أعيشها  د يسوع عيشه للمحبّ فيه. لقد جسَّ

ة متجيًدا لله؟  ته الجديدة يل. أين أنا من أمانتي لهذه الوصيّ بدوري، فكانت هذه وصيّ

ة أقىص درجاتها؟ هل أضع يف كّل وقت صليب يسوع نصب عينّي، كيف تبلغ ّيف املحبّ

ة جديدة، إّال أّن من أراد أن يعيشها بجذريّتها، عليه أن يجعل  ة ومع كونها وصيّ ܀ إّن املحبّ

نتيجة  التشويه  أو  بالفتور  مهّددة  وقت  كّل  يف  ألنّها  دة،  وُمتجدِّ جديدة  ة  وصيّ منها 

ة  الضعف البرشّي. فألطلب من الله أن يزرع ّيف الشجاعة الكافية يك أجعل من وصيّ

ة جديدة ومتجّددة يف حيايت، فأسعى من خالل ذلك لبلوغ كامل أكرب يف  ة، وصيّ املحبّ

ة متجيًدا لله. عييش املحبّ

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، 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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

ُجوِدَك  إىل  ضارِعنَي  نَُسبِّح،  اَك  وإيَّ نَسُجُد  َك  ولَ إلَهنا،  املَسيُح  يَُسوُع  يا  نَشُكرَُك، 

لِّه، من أَجِل ِحْفِظ األَْحياِء ورَاَحِة املَوىت،  ِم كُ وَمراِحِمَك الَكثريَة، من أَجِل َخالِص العالَ

ِة  وتَعزيَ املَرىض  افِتقاِد  أَجِل  من  املٌحتاجني،  َعوِز  وَسدِّ  الَجائعني،  إشباِع  أَجِل  من 

واحَفْظ  َك،  َشْعبَ بارِْك  ِهْم.  ِي أَْح الَكثريِة  راِحِمَك  ومِبَ ِقْدُهم،  تَ افْ ْعَمِتَك  بِن املَحزونني، 

الَحياة،  عِ  وِس والَصانِ الُقدُّ الُسُجود، وألَبيَك وُروِحَك  يَِجُب  َك  لَ ُه  بَصليِبَك ِمرياثََك، ألَنَّ

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل األَبد.                                                          ( نافور مار يوحّنا ا�رسول)

ترتيلة الختام
َك. َك وإىل الغيوِم أمانتُ ܀ يا ربُّ إىل السامِء محبتُ

َك مثُل الجباِل وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم. ܀ عدلُ

البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون. همَّ ما أمثَن محبتَك، إنَّ بني  اللّ ܀ 

نُعايُن النور. ܀ يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة، وبنورَِك 



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

يَك  لنا، أيُّها الربُّ اإلله يف تذكاِر ُصُعوِدَك، ألَْن نَرتَِفَع إلَ أهِّ

أَنََّك  ِب َك  ولَ قَ ِريَن  ذاكِ َنا،  وِب لُ قُ وَعواِطِف  َنا  ُعُقولِ ِبأَفكاِر 

َك  ولَ ِريَن قَ ا ِعنَدُه َمكانًا، ذاكِ َن ٌق إىل اآلِب لِيَك تُِعدَّ لَ لِ ُمنطَ

ا وََعدَت ِمْن إِرَساِل املَُعزِّي فَال  ِريَن مِبَ َنا ِعنَدُه َمكانًا، ذاكِ ٌق إىل اآلِب لِيَك تُِعدَّ لَ لِ أَنََّك ُمنطَ ِب

يَك  َحَك َمَع أَِب ُنَسبِّ ا لِيَك نَُكوَن نَحُن َحيُث أنَت، فَ أيِت وَتَأُخُذنَ نَي أَنََّك َستَ تاًما، آِملِ نَبَقى أَي

وس، اآلَن وإىل األَبَد.  املُبارَِك َوُروِحَك الحيِّ القدُّ

(من صالة صباح مخ�س ا�صعود – صالة الفرض األنطوّ�)

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)

اِق الُدنيا أَيُّها الربُّ الصاِعْد َخلَْف آفَ

نيا واِعْد بالَسامواِت الُعليا أَنَت للدُّ

ْد ْنَت ثُمَّ عائِ "إينِّ ماٍض أَعلَ

وا يفَّ!" تُ فاثبُ

ا يف ُصُعوِدَك املَِجيْد ُروَح الَحقِّ َزوِّدْنَ

دْنَا بالُحبِّ الَجِديْد والرَّجاِء َجدِّ

ِعيْد ِك السَّ َصوَْب داِر الَعلياِء املُ�لْ

َعْربَ الُنوِر أَصِعدنَا
(صالة صباح سبت احلوارّ�ني، زمن القيامة)

النشيد الكتابّي: رو ٨/ ٣١ ب -٣٩
َمُه َعْن َجميِعنا ܀ أال  لَ ْل أَْس ِه، بَ ِن نا؟ ܀ ألّذي ما َشِفق عىل ابْ يْ َمْن َعلَ ܀ إِذا كان اللُه َمَعنا، فَ

َمْن  فَ ܀  املَُربِّر  ُهَو  أللُه وَْحَدُه  ܀  ُمْختارِي الله؟  يَْشُكو  َمْن  ܀  لَّ ْيشء؟  كُ نا مَعُه أَيضاً  َهبُ يَ

َو َعْن مَينِي اللِه يَْشفُع فينا ܀ فَمْن  نا؟ ܀ أملسيُح ُهَو الّذي ماَت ثمَّ قام ܀ وَُه يْ يَقِيض َعلَ

ٌف واْضِطَهاد؟ ܀ رٌ؟ ܀ أَسيْ ٌق أَْم ُجوعٌ؟ ܀ أُعرٌْي أَْم َخطَ ِة املَسيح؟ ܀ أِضيْ نا َعْن َمَحبَّ ْفِصلُ يَ

نا  ُب بالّذي أَحبَّ ْغلِ نا نَ ِكنَّ نا ܀ وَلَ بِح ُحِسبْ ذَّ لْ ٍم لِ َن َغ ُه ܀ وَكَ هاَر ُكلَّ َك مُناُت النَّ نا! ِمْن أَْجلِ َربَّ

وَّاِت، ال  َكة وال رِئاسات ܀ ال حاِرضَ وال ُمْستَقبل ܀ وال قُ ܀ فال موَت وال َحياة ܀ وال َمالئِ

ِة الله ܀ الّتي يف املَسيِح  ُه أَْن يَفِصلنا َعْن َمَحبَّ ِكُن ٍق آَخَر ܀ مُيْ َو وال ُعْمق ܀ وال أَيَّ َخلْ ُعلْ

نا ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني. َربِّ

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 (أف ١/ ١٥-٢٣)

ُه،  ِتُكم لَ ِحْكَمِة والَوْحِي يف َمْعرِفَ َمْجد، ُروَح الْ و الْ َمِسيح، أَبُ ا يَُسوَع الْ َن ُكْم إلُه َربِّ ْعِطيَ يُ "لِ

يف  ِه  ِمرياثِ َمْجِد  ِغَنى  ُهَو  وَما  ِه،  َوتِ دَْع رََجاُء  ُهَو  َما  ُموا  ْعلَ تَ لِ وِبُكم،  لُ قُ وَن  ُعيُ ِنرَي  يُ فَ

َنا، نَْحُن املُؤِْمِنني، ِبَحَسِب َعَمِل ِعزَِّة  َقِة ِمْن أَْجلِ ِه الَفائِ ْدرَتِ َمُة قُ يِسني، وَما ِهَي َعظَ الِقدِّ

يف  يِنِه  مَيِ إِىل  َسُه  وأَْجلَ األَْمَوات،  نْيِ  بَ ِمْن  اَمُه  أَقَ إِْذ  َمِسيح،  الْ يف  ُه  َعِملَ الَّذي  ِه،  وَّتِ قُ

الَساَمَوات."

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ١٣/ ٣١-٣٥) 

َد الله ِفيه.  ُن اإلِنَْساِن وُمجِّ َد ابْ اَل يَُسوع: «أَآلَن ُمجِّ ُهوذا اإلسخريُوِطيُّ قَ لَامَّ َخرََج يَ

ا َمَعُكم  ا أَوْالدي، أَنَ ُدُه. يَ جِّ ِه، وَحاالً مُيَ ُدُه يف ذَاتِ َمجِّ الله َسيُ َد ِفيه، فَ ْد ُمجِّ اَن الله قَ إِْن كَ

يالً. لِ قَ ا  ًن زََم ْعُد  بَ

تَْقِدُروَن  ال  أَْمِيض  ا  أَنَ ُث  َحيْ اآلن:  ُكُم  لَ ُه  ولُ أَقُ ُهوِد  يَ لْ لِ ُه  تُ لْ قُ َما  ولِكْن  ونَِني،  بُ لُ طْ َستَ

وا  تُِحبُّ أَْن  أََجل،  ْعًضا.  بَ ْعُضُكم  بَ وا  تُِحبُّ أَْن  أُْعِطيُكم،  َجديَدًة  ًة  َوِصيَّ تَأْتُوا.  أَْن  م  تُ أَنْ

اَن فيُكم  إِْن كَ أَنَُّكم تَالِميِذي،  ْعرُِف الَجِميُع  يَ ِبهَذا  ُكم.   تُ بْ أَْحبَ ا  أَنَ اَم  ْعًضا كَ بَ ْعُضُكم  بَ

بَْعض». لِ ْعِضُكم  بَ ُحبُّ 

بعُض األفكاِر للتأّمِل

تنا يك يخلِّصنا.  ه الّذي بواسطته حنا عىل برشيّ َد ابُن االنسان؛ أي يسوع، بحبّ ܀ لقد ُمجِّ

املوىت،  أقام  الخطأة،  سامح  الجياع،  أشبع  املرىض،  دة: شفى  املُتجسِّ ة  املحبّ بيننا  عاش 

َد الله  هم إىل الغاية، وِبذلَِك ُمجِّ غفر ملن أساء إليه. فأحّب بذلك خاّصته يف العامل، أحبّ

ة بأكمل صورها، وأوصاين أنا املؤمن بأن أعيشها  د يسوع عيشه للمحبّ فيه. لقد جسَّ

ة متجيًدا لله؟  ته الجديدة يل. أين أنا من أمانتي لهذه الوصيّ بدوري، فكانت هذه وصيّ

ة أقىص درجاتها؟ هل أضع يف كّل وقت صليب يسوع نصب عينّي، كيف تبلغ ّيف املحبّ

ة جديدة، إّال أّن من أراد أن يعيشها بجذريّتها، عليه أن يجعل  ة ومع كونها وصيّ ܀ إّن املحبّ

نتيجة  التشويه  أو  بالفتور  مهّددة  وقت  كّل  يف  ألنّها  دة،  وُمتجدِّ جديدة  ة  وصيّ منها 

ة  الضعف البرشّي. فألطلب من الله أن يزرع ّيف الشجاعة الكافية يك أجعل من وصيّ

ة جديدة ومتجّددة يف حيايت، فأسعى من خالل ذلك لبلوغ كامل أكرب يف  ة، وصيّ املحبّ

ة متجيًدا لله. عييش املحبّ

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، 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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

ُجوِدَك  إىل  ضارِعنَي  نَُسبِّح،  اَك  وإيَّ نَسُجُد  َك  ولَ إلَهنا،  املَسيُح  يَُسوُع  يا  نَشُكرَُك، 

لِّه، من أَجِل ِحْفِظ األَْحياِء ورَاَحِة املَوىت،  ِم كُ وَمراِحِمَك الَكثريَة، من أَجِل َخالِص العالَ

ِة  وتَعزيَ املَرىض  افِتقاِد  أَجِل  من  املٌحتاجني،  َعوِز  وَسدِّ  الَجائعني،  إشباِع  أَجِل  من 

واحَفْظ  َك،  َشْعبَ بارِْك  ِهْم.  ِي أَْح الَكثريِة  راِحِمَك  ومِبَ ِقْدُهم،  تَ افْ ْعَمِتَك  بِن املَحزونني، 

الَحياة،  عِ  وِس والَصانِ الُقدُّ الُسُجود، وألَبيَك وُروِحَك  يَِجُب  َك  لَ ُه  بَصليِبَك ِمرياثََك، ألَنَّ

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل األَبد.                                                          ( نافور مار يوحّنا ا�رسول)

ترتيلة الختام
َك. َك وإىل الغيوِم أمانتُ ܀ يا ربُّ إىل السامِء محبتُ

َك مثُل الجباِل وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم. ܀ عدلُ

البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون. همَّ ما أمثَن محبتَك، إنَّ بني  اللّ ܀ 

نُعايُن النور. ܀ يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة، وبنورَِك 

األحد السابع من زمن القيامة: وصّية يسوع الجديدة



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

يَك  لنا، أيُّها الربُّ اإلله يف تذكاِر ُصُعوِدَك، ألَْن نَرتَِفَع إلَ أهِّ

أَنََّك  ِب َك  ولَ قَ ِريَن  ذاكِ َنا،  وِب لُ قُ وَعواِطِف  َنا  ُعُقولِ ِبأَفكاِر 

َك  ولَ ِريَن قَ ا ِعنَدُه َمكانًا، ذاكِ َن ٌق إىل اآلِب لِيَك تُِعدَّ لَ لِ ُمنطَ

ا وََعدَت ِمْن إِرَساِل املَُعزِّي فَال  ِريَن مِبَ َنا ِعنَدُه َمكانًا، ذاكِ ٌق إىل اآلِب لِيَك تُِعدَّ لَ لِ أَنََّك ُمنطَ ِب

يَك  َحَك َمَع أَِب ُنَسبِّ ا لِيَك نَُكوَن نَحُن َحيُث أنَت، فَ أيِت وَتَأُخُذنَ نَي أَنََّك َستَ تاًما، آِملِ نَبَقى أَي

وس، اآلَن وإىل األَبَد.  املُبارَِك َوُروِحَك الحيِّ القدُّ

(من صالة صباح مخ�س ا�صعود – صالة الفرض األنطوّ�)

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)

اِق الُدنيا أَيُّها الربُّ الصاِعْد َخلَْف آفَ

نيا واِعْد بالَسامواِت الُعليا أَنَت للدُّ

ْد ْنَت ثُمَّ عائِ "إينِّ ماٍض أَعلَ

وا يفَّ!" تُ فاثبُ

ا يف ُصُعوِدَك املَِجيْد ُروَح الَحقِّ َزوِّدْنَ

دْنَا بالُحبِّ الَجِديْد والرَّجاِء َجدِّ

ِعيْد ِك السَّ َصوَْب داِر الَعلياِء املُ�لْ

َعْربَ الُنوِر أَصِعدنَا
(صالة صباح سبت احلوارّ�ني، زمن القيامة)

النشيد الكتابّي: رو ٨/ ٣١ ب -٣٩
َمُه َعْن َجميِعنا ܀ أال  لَ ْل أَْس ِه، بَ ِن نا؟ ܀ ألّذي ما َشِفق عىل ابْ يْ َمْن َعلَ ܀ إِذا كان اللُه َمَعنا، فَ

َمْن  فَ ܀  املَُربِّر  ُهَو  أللُه وَْحَدُه  ܀  ُمْختارِي الله؟  يَْشُكو  َمْن  ܀  لَّ ْيشء؟  كُ نا مَعُه أَيضاً  َهبُ يَ

َو َعْن مَينِي اللِه يَْشفُع فينا ܀ فَمْن  نا؟ ܀ أملسيُح ُهَو الّذي ماَت ثمَّ قام ܀ وَُه يْ يَقِيض َعلَ

ٌف واْضِطَهاد؟ ܀ رٌ؟ ܀ أَسيْ ٌق أَْم ُجوعٌ؟ ܀ أُعرٌْي أَْم َخطَ ِة املَسيح؟ ܀ أِضيْ نا َعْن َمَحبَّ ْفِصلُ يَ

نا  ُب بالّذي أَحبَّ ْغلِ نا نَ ِكنَّ نا ܀ وَلَ بِح ُحِسبْ ذَّ لْ ٍم لِ َن َغ ُه ܀ وَكَ هاَر ُكلَّ َك مُناُت النَّ نا! ِمْن أَْجلِ َربَّ

وَّاِت، ال  َكة وال رِئاسات ܀ ال حاِرضَ وال ُمْستَقبل ܀ وال قُ ܀ فال موَت وال َحياة ܀ وال َمالئِ

ِة الله ܀ الّتي يف املَسيِح  ُه أَْن يَفِصلنا َعْن َمَحبَّ ِكُن ٍق آَخَر ܀ مُيْ َو وال ُعْمق ܀ وال أَيَّ َخلْ ُعلْ

نا ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني. َربِّ

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 (أف ١/ ١٥-٢٣)

ُه،  ِتُكم لَ ِحْكَمِة والَوْحِي يف َمْعرِفَ َمْجد، ُروَح الْ و الْ َمِسيح، أَبُ ا يَُسوَع الْ َن ُكْم إلُه َربِّ ْعِطيَ يُ "لِ

يف  ِه  ِمرياثِ َمْجِد  ِغَنى  ُهَو  وَما  ِه،  َوتِ دَْع رََجاُء  ُهَو  َما  ُموا  ْعلَ تَ لِ وِبُكم،  لُ قُ وَن  ُعيُ ِنرَي  يُ فَ

َنا، نَْحُن املُؤِْمِنني، ِبَحَسِب َعَمِل ِعزَِّة  َقِة ِمْن أَْجلِ ِه الَفائِ ْدرَتِ َمُة قُ يِسني، وَما ِهَي َعظَ الِقدِّ

يف  يِنِه  مَيِ إِىل  َسُه  وأَْجلَ األَْمَوات،  نْيِ  بَ ِمْن  اَمُه  أَقَ إِْذ  َمِسيح،  الْ يف  ُه  َعِملَ الَّذي  ِه،  وَّتِ قُ

الَساَمَوات."

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ١٣/ ٣١-٣٥) 

َد الله ِفيه.  ُن اإلِنَْساِن وُمجِّ َد ابْ اَل يَُسوع: «أَآلَن ُمجِّ ُهوذا اإلسخريُوِطيُّ قَ لَامَّ َخرََج يَ

ا َمَعُكم  ا أَوْالدي، أَنَ ُدُه. يَ جِّ ِه، وَحاالً مُيَ ُدُه يف ذَاتِ َمجِّ الله َسيُ َد ِفيه، فَ ْد ُمجِّ اَن الله قَ إِْن كَ

يالً. لِ قَ ا  ًن زََم ْعُد  بَ

تَْقِدُروَن  ال  أَْمِيض  ا  أَنَ ُث  َحيْ اآلن:  ُكُم  لَ ُه  ولُ أَقُ ُهوِد  يَ لْ لِ ُه  تُ لْ قُ َما  ولِكْن  ونَِني،  بُ لُ طْ َستَ

وا  تُِحبُّ أَْن  أََجل،  ْعًضا.  بَ ْعُضُكم  بَ وا  تُِحبُّ أَْن  أُْعِطيُكم،  َجديَدًة  ًة  َوِصيَّ تَأْتُوا.  أَْن  م  تُ أَنْ

اَن فيُكم  إِْن كَ أَنَُّكم تَالِميِذي،  ْعرُِف الَجِميُع  يَ ِبهَذا  ُكم.   تُ بْ أَْحبَ ا  أَنَ اَم  ْعًضا كَ بَ ْعُضُكم  بَ

بَْعض». لِ ْعِضُكم  بَ ُحبُّ 

بعُض األفكاِر للتأّمِل

تنا يك يخلِّصنا.  ه الّذي بواسطته حنا عىل برشيّ َد ابُن االنسان؛ أي يسوع، بحبّ ܀ لقد ُمجِّ

املوىت،  أقام  الخطأة،  سامح  الجياع،  أشبع  املرىض،  دة: شفى  املُتجسِّ ة  املحبّ بيننا  عاش 

َد الله  هم إىل الغاية، وِبذلَِك ُمجِّ غفر ملن أساء إليه. فأحّب بذلك خاّصته يف العامل، أحبّ

ة بأكمل صورها، وأوصاين أنا املؤمن بأن أعيشها  د يسوع عيشه للمحبّ فيه. لقد جسَّ

ة متجيًدا لله؟  ته الجديدة يل. أين أنا من أمانتي لهذه الوصيّ بدوري، فكانت هذه وصيّ

ة أقىص درجاتها؟ هل أضع يف كّل وقت صليب يسوع نصب عينّي، كيف تبلغ ّيف املحبّ

ة جديدة، إّال أّن من أراد أن يعيشها بجذريّتها، عليه أن يجعل  ة ومع كونها وصيّ ܀ إّن املحبّ

نتيجة  التشويه  أو  بالفتور  مهّددة  وقت  كّل  يف  ألنّها  دة،  وُمتجدِّ جديدة  ة  وصيّ منها 

ة  الضعف البرشّي. فألطلب من الله أن يزرع ّيف الشجاعة الكافية يك أجعل من وصيّ

ة جديدة ومتجّددة يف حيايت، فأسعى من خالل ذلك لبلوغ كامل أكرب يف  ة، وصيّ املحبّ

ة متجيًدا لله. عييش املحبّ

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، 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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

ُجوِدَك  إىل  ضارِعنَي  نَُسبِّح،  اَك  وإيَّ نَسُجُد  َك  ولَ إلَهنا،  املَسيُح  يَُسوُع  يا  نَشُكرَُك، 

لِّه، من أَجِل ِحْفِظ األَْحياِء ورَاَحِة املَوىت،  ِم كُ وَمراِحِمَك الَكثريَة، من أَجِل َخالِص العالَ

ِة  وتَعزيَ املَرىض  افِتقاِد  أَجِل  من  املٌحتاجني،  َعوِز  وَسدِّ  الَجائعني،  إشباِع  أَجِل  من 

واحَفْظ  َك،  َشْعبَ بارِْك  ِهْم.  ِي أَْح الَكثريِة  راِحِمَك  ومِبَ ِقْدُهم،  تَ افْ ْعَمِتَك  بِن املَحزونني، 

الَحياة،  عِ  وِس والَصانِ الُقدُّ الُسُجود، وألَبيَك وُروِحَك  يَِجُب  َك  لَ ُه  بَصليِبَك ِمرياثََك، ألَنَّ

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل األَبد.                                                          ( نافور مار يوحّنا ا�رسول)

ترتيلة الختام
َك. َك وإىل الغيوِم أمانتُ ܀ يا ربُّ إىل السامِء محبتُ

َك مثُل الجباِل وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم. ܀ عدلُ

البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون. همَّ ما أمثَن محبتَك، إنَّ بني  اللّ ܀ 

نُعايُن النور. ܀ يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة، وبنورَِك 

األحد السابع من زمن القيامة: وصّية يسوع الجديدة



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

يَك  لنا، أيُّها الربُّ اإلله يف تذكاِر ُصُعوِدَك، ألَْن نَرتَِفَع إلَ أهِّ

أَنََّك  ِب َك  ولَ قَ ِريَن  ذاكِ َنا،  وِب لُ قُ وَعواِطِف  َنا  ُعُقولِ ِبأَفكاِر 

َك  ولَ ِريَن قَ ا ِعنَدُه َمكانًا، ذاكِ َن ٌق إىل اآلِب لِيَك تُِعدَّ لَ لِ ُمنطَ

ا وََعدَت ِمْن إِرَساِل املَُعزِّي فَال  ِريَن مِبَ َنا ِعنَدُه َمكانًا، ذاكِ ٌق إىل اآلِب لِيَك تُِعدَّ لَ لِ أَنََّك ُمنطَ ِب

يَك  َحَك َمَع أَِب ُنَسبِّ ا لِيَك نَُكوَن نَحُن َحيُث أنَت، فَ أيِت وَتَأُخُذنَ نَي أَنََّك َستَ تاًما، آِملِ نَبَقى أَي

وس، اآلَن وإىل األَبَد.  املُبارَِك َوُروِحَك الحيِّ القدُّ

(من صالة صباح مخ�س ا�صعود – صالة الفرض األنطوّ�)

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)

اِق الُدنيا أَيُّها الربُّ الصاِعْد َخلَْف آفَ

نيا واِعْد بالَسامواِت الُعليا أَنَت للدُّ

ْد ْنَت ثُمَّ عائِ "إينِّ ماٍض أَعلَ

وا يفَّ!" تُ فاثبُ

ا يف ُصُعوِدَك املَِجيْد ُروَح الَحقِّ َزوِّدْنَ

دْنَا بالُحبِّ الَجِديْد والرَّجاِء َجدِّ

ِعيْد ِك السَّ َصوَْب داِر الَعلياِء املُ�لْ

َعْربَ الُنوِر أَصِعدنَا
(صالة صباح سبت احلوارّ�ني، زمن القيامة)

النشيد الكتابّي: رو ٨/ ٣١ ب -٣٩
َمُه َعْن َجميِعنا ܀ أال  لَ ْل أَْس ِه، بَ ِن نا؟ ܀ ألّذي ما َشِفق عىل ابْ يْ َمْن َعلَ ܀ إِذا كان اللُه َمَعنا، فَ

َمْن  فَ ܀  املَُربِّر  ُهَو  أللُه وَْحَدُه  ܀  ُمْختارِي الله؟  يَْشُكو  َمْن  ܀  لَّ ْيشء؟  كُ نا مَعُه أَيضاً  َهبُ يَ

َو َعْن مَينِي اللِه يَْشفُع فينا ܀ فَمْن  نا؟ ܀ أملسيُح ُهَو الّذي ماَت ثمَّ قام ܀ وَُه يْ يَقِيض َعلَ

ٌف واْضِطَهاد؟ ܀ رٌ؟ ܀ أَسيْ ٌق أَْم ُجوعٌ؟ ܀ أُعرٌْي أَْم َخطَ ِة املَسيح؟ ܀ أِضيْ نا َعْن َمَحبَّ ْفِصلُ يَ

نا  ُب بالّذي أَحبَّ ْغلِ نا نَ ِكنَّ نا ܀ وَلَ بِح ُحِسبْ ذَّ لْ ٍم لِ َن َغ ُه ܀ وَكَ هاَر ُكلَّ َك مُناُت النَّ نا! ِمْن أَْجلِ َربَّ

وَّاِت، ال  َكة وال رِئاسات ܀ ال حاِرضَ وال ُمْستَقبل ܀ وال قُ ܀ فال موَت وال َحياة ܀ وال َمالئِ

ِة الله ܀ الّتي يف املَسيِح  ُه أَْن يَفِصلنا َعْن َمَحبَّ ِكُن ٍق آَخَر ܀ مُيْ َو وال ُعْمق ܀ وال أَيَّ َخلْ ُعلْ

نا ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني. َربِّ

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 (أف ١/ ١٥-٢٣)

ُه،  ِتُكم لَ ِحْكَمِة والَوْحِي يف َمْعرِفَ َمْجد، ُروَح الْ و الْ َمِسيح، أَبُ ا يَُسوَع الْ َن ُكْم إلُه َربِّ ْعِطيَ يُ "لِ

يف  ِه  ِمرياثِ َمْجِد  ِغَنى  ُهَو  وَما  ِه،  َوتِ دَْع رََجاُء  ُهَو  َما  ُموا  ْعلَ تَ لِ وِبُكم،  لُ قُ وَن  ُعيُ ِنرَي  يُ فَ

َنا، نَْحُن املُؤِْمِنني، ِبَحَسِب َعَمِل ِعزَِّة  َقِة ِمْن أَْجلِ ِه الَفائِ ْدرَتِ َمُة قُ يِسني، وَما ِهَي َعظَ الِقدِّ

يف  يِنِه  مَيِ إِىل  َسُه  وأَْجلَ األَْمَوات،  نْيِ  بَ ِمْن  اَمُه  أَقَ إِْذ  َمِسيح،  الْ يف  ُه  َعِملَ الَّذي  ِه،  وَّتِ قُ

الَساَمَوات."

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ١٣/ ٣١-٣٥) 

َد الله ِفيه.  ُن اإلِنَْساِن وُمجِّ َد ابْ اَل يَُسوع: «أَآلَن ُمجِّ ُهوذا اإلسخريُوِطيُّ قَ لَامَّ َخرََج يَ

ا َمَعُكم  ا أَوْالدي، أَنَ ُدُه. يَ جِّ ِه، وَحاالً مُيَ ُدُه يف ذَاتِ َمجِّ الله َسيُ َد ِفيه، فَ ْد ُمجِّ اَن الله قَ إِْن كَ

يالً. لِ قَ ا  ًن زََم ْعُد  بَ

تَْقِدُروَن  ال  أَْمِيض  ا  أَنَ ُث  َحيْ اآلن:  ُكُم  لَ ُه  ولُ أَقُ ُهوِد  يَ لْ لِ ُه  تُ لْ قُ َما  ولِكْن  ونَِني،  بُ لُ طْ َستَ

وا  تُِحبُّ أَْن  أََجل،  ْعًضا.  بَ ْعُضُكم  بَ وا  تُِحبُّ أَْن  أُْعِطيُكم،  َجديَدًة  ًة  َوِصيَّ تَأْتُوا.  أَْن  م  تُ أَنْ

اَن فيُكم  إِْن كَ أَنَُّكم تَالِميِذي،  ْعرُِف الَجِميُع  يَ ِبهَذا  ُكم.   تُ بْ أَْحبَ ا  أَنَ اَم  ْعًضا كَ بَ ْعُضُكم  بَ

بَْعض». لِ ْعِضُكم  بَ ُحبُّ 

بعُض األفكاِر للتأّمِل

تنا يك يخلِّصنا.  ه الّذي بواسطته حنا عىل برشيّ َد ابُن االنسان؛ أي يسوع، بحبّ ܀ لقد ُمجِّ

املوىت،  أقام  الخطأة،  سامح  الجياع،  أشبع  املرىض،  دة: شفى  املُتجسِّ ة  املحبّ بيننا  عاش 

َد الله  هم إىل الغاية، وِبذلَِك ُمجِّ غفر ملن أساء إليه. فأحّب بذلك خاّصته يف العامل، أحبّ

ة بأكمل صورها، وأوصاين أنا املؤمن بأن أعيشها  د يسوع عيشه للمحبّ فيه. لقد جسَّ

ة متجيًدا لله؟  ته الجديدة يل. أين أنا من أمانتي لهذه الوصيّ بدوري، فكانت هذه وصيّ

ة أقىص درجاتها؟ هل أضع يف كّل وقت صليب يسوع نصب عينّي، كيف تبلغ ّيف املحبّ

ة جديدة، إّال أّن من أراد أن يعيشها بجذريّتها، عليه أن يجعل  ة ومع كونها وصيّ ܀ إّن املحبّ

نتيجة  التشويه  أو  بالفتور  مهّددة  وقت  كّل  يف  ألنّها  دة،  وُمتجدِّ جديدة  ة  وصيّ منها 

ة  الضعف البرشّي. فألطلب من الله أن يزرع ّيف الشجاعة الكافية يك أجعل من وصيّ

ة جديدة ومتجّددة يف حيايت، فأسعى من خالل ذلك لبلوغ كامل أكرب يف  ة، وصيّ املحبّ

ة متجيًدا لله. عييش املحبّ

فرتة صمت وتأّمل (...)
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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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، 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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

ُجوِدَك  إىل  ضارِعنَي  نَُسبِّح،  اَك  وإيَّ نَسُجُد  َك  ولَ إلَهنا،  املَسيُح  يَُسوُع  يا  نَشُكرَُك، 

لِّه، من أَجِل ِحْفِظ األَْحياِء ورَاَحِة املَوىت،  ِم كُ وَمراِحِمَك الَكثريَة، من أَجِل َخالِص العالَ

ِة  وتَعزيَ املَرىض  افِتقاِد  أَجِل  من  املٌحتاجني،  َعوِز  وَسدِّ  الَجائعني،  إشباِع  أَجِل  من 

واحَفْظ  َك،  َشْعبَ بارِْك  ِهْم.  ِي أَْح الَكثريِة  راِحِمَك  ومِبَ ِقْدُهم،  تَ افْ ْعَمِتَك  بِن املَحزونني، 

الَحياة،  عِ  وِس والَصانِ الُقدُّ الُسُجود، وألَبيَك وُروِحَك  يَِجُب  َك  لَ ُه  بَصليِبَك ِمرياثََك، ألَنَّ

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل األَبد.                                                          ( نافور مار يوحّنا ا�رسول)

ترتيلة الختام
َك. َك وإىل الغيوِم أمانتُ ܀ يا ربُّ إىل السامِء محبتُ

َك مثُل الجباِل وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم. ܀ عدلُ

البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون. همَّ ما أمثَن محبتَك، إنَّ بني  اللّ ܀ 

نُعايُن النور. ܀ يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة، وبنورَِك 

األحد السابع من زمن القيامة: وصّية يسوع الجديدة



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

يَك  لنا، أيُّها الربُّ اإلله يف تذكاِر ُصُعوِدَك، ألَْن نَرتَِفَع إلَ أهِّ

أَنََّك  ِب َك  ولَ قَ ِريَن  ذاكِ َنا،  وِب لُ قُ وَعواِطِف  َنا  ُعُقولِ ِبأَفكاِر 

َك  ولَ ِريَن قَ ا ِعنَدُه َمكانًا، ذاكِ َن ٌق إىل اآلِب لِيَك تُِعدَّ لَ لِ ُمنطَ

ا وََعدَت ِمْن إِرَساِل املَُعزِّي فَال  ِريَن مِبَ َنا ِعنَدُه َمكانًا، ذاكِ ٌق إىل اآلِب لِيَك تُِعدَّ لَ لِ أَنََّك ُمنطَ ِب

يَك  َحَك َمَع أَِب ُنَسبِّ ا لِيَك نَُكوَن نَحُن َحيُث أنَت، فَ أيِت وَتَأُخُذنَ نَي أَنََّك َستَ تاًما، آِملِ نَبَقى أَي

وس، اآلَن وإىل األَبَد.  املُبارَِك َوُروِحَك الحيِّ القدُّ

(من صالة صباح مخ�س ا�صعود – صالة الفرض األنطوّ�)

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)

اِق الُدنيا أَيُّها الربُّ الصاِعْد َخلَْف آفَ

نيا واِعْد بالَسامواِت الُعليا أَنَت للدُّ

ْد ْنَت ثُمَّ عائِ "إينِّ ماٍض أَعلَ

وا يفَّ!" تُ فاثبُ

ا يف ُصُعوِدَك املَِجيْد ُروَح الَحقِّ َزوِّدْنَ

دْنَا بالُحبِّ الَجِديْد والرَّجاِء َجدِّ

ِعيْد ِك السَّ َصوَْب داِر الَعلياِء املُ�لْ

َعْربَ الُنوِر أَصِعدنَا
(صالة صباح سبت احلوارّ�ني، زمن القيامة)

النشيد الكتابّي: رو ٨/ ٣١ ب -٣٩
َمُه َعْن َجميِعنا ܀ أال  لَ ْل أَْس ِه، بَ ِن نا؟ ܀ ألّذي ما َشِفق عىل ابْ يْ َمْن َعلَ ܀ إِذا كان اللُه َمَعنا، فَ

َمْن  فَ ܀  املَُربِّر  ُهَو  أللُه وَْحَدُه  ܀  ُمْختارِي الله؟  يَْشُكو  َمْن  ܀  لَّ ْيشء؟  كُ نا مَعُه أَيضاً  َهبُ يَ

َو َعْن مَينِي اللِه يَْشفُع فينا ܀ فَمْن  نا؟ ܀ أملسيُح ُهَو الّذي ماَت ثمَّ قام ܀ وَُه يْ يَقِيض َعلَ

ٌف واْضِطَهاد؟ ܀ رٌ؟ ܀ أَسيْ ٌق أَْم ُجوعٌ؟ ܀ أُعرٌْي أَْم َخطَ ِة املَسيح؟ ܀ أِضيْ نا َعْن َمَحبَّ ْفِصلُ يَ

نا  ُب بالّذي أَحبَّ ْغلِ نا نَ ِكنَّ نا ܀ وَلَ بِح ُحِسبْ ذَّ لْ ٍم لِ َن َغ ُه ܀ وَكَ هاَر ُكلَّ َك مُناُت النَّ نا! ِمْن أَْجلِ َربَّ

وَّاِت، ال  َكة وال رِئاسات ܀ ال حاِرضَ وال ُمْستَقبل ܀ وال قُ ܀ فال موَت وال َحياة ܀ وال َمالئِ

ِة الله ܀ الّتي يف املَسيِح  ُه أَْن يَفِصلنا َعْن َمَحبَّ ِكُن ٍق آَخَر ܀ مُيْ َو وال ُعْمق ܀ وال أَيَّ َخلْ ُعلْ

نا ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني. َربِّ

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 (أف ١/ ١٥-٢٣)

ُه،  ِتُكم لَ ِحْكَمِة والَوْحِي يف َمْعرِفَ َمْجد، ُروَح الْ و الْ َمِسيح، أَبُ ا يَُسوَع الْ َن ُكْم إلُه َربِّ ْعِطيَ يُ "لِ

يف  ِه  ِمرياثِ َمْجِد  ِغَنى  ُهَو  وَما  ِه،  َوتِ دَْع رََجاُء  ُهَو  َما  ُموا  ْعلَ تَ لِ وِبُكم،  لُ قُ وَن  ُعيُ ِنرَي  يُ فَ

َنا، نَْحُن املُؤِْمِنني، ِبَحَسِب َعَمِل ِعزَِّة  َقِة ِمْن أَْجلِ ِه الَفائِ ْدرَتِ َمُة قُ يِسني، وَما ِهَي َعظَ الِقدِّ

يف  يِنِه  مَيِ إِىل  َسُه  وأَْجلَ األَْمَوات،  نْيِ  بَ ِمْن  اَمُه  أَقَ إِْذ  َمِسيح،  الْ يف  ُه  َعِملَ الَّذي  ِه،  وَّتِ قُ

الَساَمَوات."

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ١٣/ ٣١-٣٥) 

َد الله ِفيه.  ُن اإلِنَْساِن وُمجِّ َد ابْ اَل يَُسوع: «أَآلَن ُمجِّ ُهوذا اإلسخريُوِطيُّ قَ لَامَّ َخرََج يَ

ا َمَعُكم  ا أَوْالدي، أَنَ ُدُه. يَ جِّ ِه، وَحاالً مُيَ ُدُه يف ذَاتِ َمجِّ الله َسيُ َد ِفيه، فَ ْد ُمجِّ اَن الله قَ إِْن كَ

يالً. لِ قَ ا  ًن زََم ْعُد  بَ

تَْقِدُروَن  ال  أَْمِيض  ا  أَنَ ُث  َحيْ اآلن:  ُكُم  لَ ُه  ولُ أَقُ ُهوِد  يَ لْ لِ ُه  تُ لْ قُ َما  ولِكْن  ونَِني،  بُ لُ طْ َستَ

وا  تُِحبُّ أَْن  أََجل،  ْعًضا.  بَ ْعُضُكم  بَ وا  تُِحبُّ أَْن  أُْعِطيُكم،  َجديَدًة  ًة  َوِصيَّ تَأْتُوا.  أَْن  م  تُ أَنْ

اَن فيُكم  إِْن كَ أَنَُّكم تَالِميِذي،  ْعرُِف الَجِميُع  يَ ِبهَذا  ُكم.   تُ بْ أَْحبَ ا  أَنَ اَم  ْعًضا كَ بَ ْعُضُكم  بَ

بَْعض». لِ ْعِضُكم  بَ ُحبُّ 

بعُض األفكاِر للتأّمِل

تنا يك يخلِّصنا.  ه الّذي بواسطته حنا عىل برشيّ َد ابُن االنسان؛ أي يسوع، بحبّ ܀ لقد ُمجِّ

املوىت،  أقام  الخطأة،  سامح  الجياع،  أشبع  املرىض،  دة: شفى  املُتجسِّ ة  املحبّ بيننا  عاش 

َد الله  هم إىل الغاية، وِبذلَِك ُمجِّ غفر ملن أساء إليه. فأحّب بذلك خاّصته يف العامل، أحبّ

ة بأكمل صورها، وأوصاين أنا املؤمن بأن أعيشها  د يسوع عيشه للمحبّ فيه. لقد جسَّ

ة متجيًدا لله؟  ته الجديدة يل. أين أنا من أمانتي لهذه الوصيّ بدوري، فكانت هذه وصيّ

ة أقىص درجاتها؟ هل أضع يف كّل وقت صليب يسوع نصب عينّي، كيف تبلغ ّيف املحبّ

ة جديدة، إّال أّن من أراد أن يعيشها بجذريّتها، عليه أن يجعل  ة ومع كونها وصيّ ܀ إّن املحبّ

نتيجة  التشويه  أو  بالفتور  مهّددة  وقت  كّل  يف  ألنّها  دة،  وُمتجدِّ جديدة  ة  وصيّ منها 

ة  الضعف البرشّي. فألطلب من الله أن يزرع ّيف الشجاعة الكافية يك أجعل من وصيّ

ة جديدة ومتجّددة يف حيايت، فأسعى من خالل ذلك لبلوغ كامل أكرب يف  ة، وصيّ املحبّ

ة متجيًدا لله. عييش املحبّ

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، 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 (...)
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٦

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

ُجوِدَك  إىل  ضارِعنَي  نَُسبِّح،  اَك  وإيَّ نَسُجُد  َك  ولَ إلَهنا،  املَسيُح  يَُسوُع  يا  نَشُكرَُك، 

لِّه، من أَجِل ِحْفِظ األَْحياِء ورَاَحِة املَوىت،  ِم كُ وَمراِحِمَك الَكثريَة، من أَجِل َخالِص العالَ

ِة  وتَعزيَ املَرىض  افِتقاِد  أَجِل  من  املٌحتاجني،  َعوِز  وَسدِّ  الَجائعني،  إشباِع  أَجِل  من 

واحَفْظ  َك،  َشْعبَ بارِْك  ِهْم.  ِي أَْح الَكثريِة  راِحِمَك  ومِبَ ِقْدُهم،  تَ افْ ْعَمِتَك  بِن املَحزونني، 

الَحياة،  عِ  وِس والَصانِ الُقدُّ الُسُجود، وألَبيَك وُروِحَك  يَِجُب  َك  لَ ُه  بَصليِبَك ِمرياثََك، ألَنَّ

اآلَن وكلَّ آٍن وإىل األَبد.                                                          ( نافور مار يوحّنا ا�رسول)

ترتيلة الختام
َك. َك وإىل الغيوِم أمانتُ ܀ يا ربُّ إىل السامِء محبتُ

َك مثُل الجباِل وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم. ܀ عدلُ

البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون. همَّ ما أمثَن محبتَك، إنَّ بني  اللّ ܀ 

نُعايُن النور. ܀ يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة، وبنورَِك 

األحد السابع من زمن القيامة: وصّية يسوع الجديدة


