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األحد الخامس من زمن العنصرة
دعوة ا�ّرسل
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

لنا أَيُّها الربُّ اإلله ألن نُحِيَي ِبضمريٍ نقّي ونفٍس طاهرَة  أَهِّ

القّديسني  الرّسل  مع  بها  ونفرح  املجيدة،  قيامتك  تذكار 

وا اسَمَك  الّذين ذهبوا ببشارتِك إىل أقايص األرض، وََحَملُ

أمام كّل الشعوب. إحِمنا بصلواتهم من الّرشير وقوّاته، واجعلنا َجديريَن بالخرياِت الّتي 

َك، لُِنصِعَد إليك املجَد والحمَد من اآلَن وإىل األبد.  وََعدتَهم بها يف ملكوتِ

(من صالة �ساء تذاكر رسول، صالة املؤمن، اجلزء اثلالث - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام
َق لَنا ِمْن  َق النُّوُر َعىل األَبْراْر وٱلَفَرُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب ܀ يَُسوُع َربَُّنا ٱملَسيْح أَْرشَ ܀ أَْرشَ

اِج أَنَاَرنا ܀ إِنَْدفََق ٱلَنهاُر عىل البََرش وانَْهَزَم  َحشا أَبيه ܀ فَجاء َوأَنَْقَذنا ِمَن ٱلظُّلَْمْه َوِبُنوِرِه ٱلَوهَّ

أَفاَض عىل  َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  املُظلِمة  ُعيونَنا  َوأَناَر  نُْور  َعلَينا  َق  َرشَ نُوِرِه  ِمْن  ܀  اللَيْل  ُسلطاُن 

املَْسُكونَْه َوأَنار ٱللَُّجَج ٱلُسْفىل ܀ َماَت املَوُت َوبَاَد الظَّالْم َوتََحطََّمْت أَبْواُب ٱلَجِحيْم ܀ َوأَناَر 

دوا ألَنَُّه  اْب َوَمجَّ ُمْنُذ الَقِديْم ܀ قاَم األَْمواُت الراِقُدوَن يف ٱلرتُّ َجميَع الَربايا وُمظْلَِمًة كانْت 

صاَر لَُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَنا الَحياة َوَصِعَد إىل أَبيِه ٱلَعِيلّ ܀ وإِنَُّه آٍت مِبَْجٍد 

َق النُّوُر َعىل األَبْراْر وٱلَفَرُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَوْب. َعِظيْم يُنرُي الُعيوَن الّتي ٱنتَظََرتُْه ܀ أَْرشَ

١

ترتيلة األحد
(لحن: طُوبَيْك ِعدتُا / طُويى لِك يا كنيسة اإلميان)

ْعَم إمياٍن ِمْن ناْر ْعَم الَكوِْن طَ َدلوا طَ لَّ األَقْطاْر أَبْ َمذوا كُ ِن تَلْ رُْسُل االبْ

اْت ريِّ ُه كالنَّ ْعذيَب واألَْخطاْر ُسبْحاَن الرَّبِّ املُْختاْر رُسلَ تَّ وِْن أَل لِّ لَ ذاقوا ِمْن كُ

يا أَنْواْر نْ روا الدُّ َحياْة فَجَّ لْ رَدّوا الّناَس لِ

܀܀܀

ِعْم ِبالَخْصِب األَْشُهَر االثَْني َعَرشْ ، أَنْ ، بالرُّْسِل االثَْني َعَرشْ : رَبِّ بارِْك، رَبِّ

ُق أَرُْضنا َخرْياْت ْر بَرَكاْت تَْدفُ وُْق اْمطُ ْر ِمْن فَ ْحوُ، الَحرُّ وَاملَطَ ِه الصَّ أِْت يف حيِن يَ وَلْ

ون ! عوْن الْسِمَك يُرمَنِّ ْحيا الجائِ ِمْنها يَ

܀܀܀

ْم فيها تَْشَفْع راكُ ِب الفادي ذْكِ لْ ُكْم َعْنها يَْرضَْع يا رُْسَل قَ بُ لْ ُة قَ بيَع أَلْ

ناِء اإلمِياْن لُّ أَبْ لَّ خاِفٍق موَجْع ! والرُّعاُة والُكّهاْن كُ لْوى كُ رَشَّ الّروُح بالسَّ

يَْشدوَن َمزْهّوينا مَتْجيًدا وَتَلْحينا

المزمور ٢٢/ ١ – ١٢؛ ٢٣ – ٢٤؛ ٢٨ – ٣٢
هاِر أَدْعو  ܀ إِلهي إِلهي، ملاذا تركتَني؟ َهيهاِت أَن تَُخلَِّصني كَلامُت زَئريي! ܀ إِلهي، يف النَّ

وس جالٌِس يف تَسابيِح إِْرسائيل ܀ ا أَنَت فإِنََّك قُدُّ فال تُجيب ويف اللَّيل ال َسكيَنَة يل ܀ أمَّ

لوا فلم يَخَزوا ܀  يَك تَوَكَّ َنَجوا وَعلَ يتَهم. ܀ إِليَك َرصَخوا فَ لوا فَنجَّ ا تَوَكَّ َل آباؤُن يَك تَوَكَّ علَ

َرونَني يَسَخروَن  ْعب ܀ َجميُع الَّذيَن يَ َرشِ ورَذالٌة يف الشَّ ا أَنا فدودٌَة ال إِنْسان عاٌر ِعنَد البَ أَمَّ

ه فينِقْذه" ِحبُّ ُه يُ ْه وألَنَّ َنجِّ َم أَمرَه فليَ ُهزُّوَن الرُّؤوس ܀ "إِىل الرَّبِّ سلَّ فاَه ويَ يب ويَفَغروَن الشِّ

يَك ِمَن الرَِّحِم أُلْقيُت وِمن  علَ تَني ܀  ي طَأمَن ِن أَخرَجتَني وعىل ثَْديَي أُمِّ طْ ܀ أَنَت ِمَن البَ

ُ أُِخَويت باْسِمَك  يُق والُمعني ܀ سأُبَرشِّ باَعْد عنِّي فقِد اْقَرتََب الضِّ ي أَنَت إِلهي ܀ ال تَتَ ِن أُمِّ بَطْ

دوه ويا  ًة َمجِّ ْعقوَب كافَّ يَة يَ ّ ِقياَء الرَّبًّ َسبِّحوه ويا ذُرِّ ُحَك ܀ "يا أَت ويف َوْسِط الَجامعِة أَُسبِّ

ِر  ر وإِىل الرَّبِّ تَتوب وَجميُع َعشائِ ًة اْخَشوه" ܀ َجميُع أَقايص األَرِض تَتَذَكَّ يَة إِْرسائيَل كافَّ ّ ذُرِّ

األَمِم أَماَمه تَسُجد ܀ ألَنَّ املُلَك لِلرََّب وهو يَسوُد األَمم ܀ لَه وَحَده يَسُجُد َجميُع ُعظَامَء 

܀  يَّتي  ذُرِّ ُد  تَعبُ اه  وإِيَّ نَْفيس  تَْحيا  ه  لَ ܀  اب  الرتُّ إِىل  الهاِبطنَي  َجميُع  يَْجثو  وأَماَمه  األَرض 

َصنَع  قد  ألَنَّه  ولَد:  سيُ الَّذي  عَب  الشَّ ِربِّه  ِب وَن  ُويبرشِّ أيت  سيَ الَّذي  الجيَل  ِبالرَّبِّ  يُخِربوَن 

َصنيًعا ܀ 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 (فل ٣/ ٧-١٤)

يَُسوَع  املَِسيِح  ُة  َمْعرِفَ وهو  ِم  األَْعظَ ِح  الِربْ إِزاَء  ا،  ُخْرسَانً أَيًْضا  َيشٍء  لَّ  كُ أَْحَسُب  إيِنِّ  ْل  "بَ

َح املَِسيح" ًة ألَْربَ َفايَ ُه نُ لَّ َيشء، وأَْحَسبُ ِه َخِرسُْت كُ ، الَّذي ِمْن أَْجلِ َريبِّ

     
      
          

  

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

(متى ١٠/ ١-٧)

الَنِجَسة،  األَْرَواَح  ِه  ِب رُُدوَن  يَطْ ا  انً طَ ُسلْ اُهم  أَْعطَ فَ َعَرش،  االثَْني  َذُه  تَالِميْ يَُسوُع  دََعا 

أَألَوَُّل  َعَرش:  االثَْنْي  الرُُسِل  أَْساَمُء  وهِذِه  ة.  ِعلَّ لِّ  وكُ َمرٍَض  لِّ  كُ ِمْن  الَشْعَب  ْشُفوَن  ويَ

أَُخوه،  ا  ويُوَحنَّ َزبََدى،  بُن  ْعُقوُب  ويَ أَُخوه،  وأَنْدرَاُوُس  بُطْرُس،  ْدَعى  يُ الَّذي  ِسْمَعاُن 

وِسْمَعاُن  اُوس،  وتَدَّ َفى  َحلْ بُن  ْعُقوُب  ويَ ار،  الَعشَّ وَمتَّى  وتُوَما  رْتُلْاَمُوس،  وبَ ُس  بُّ لِ يْ وِف

ْد  وقَ يَُسوع،  ُهم  أَرَْسلَ َعَرشَ  االثَْنا  هؤُالِء  يَُسوع.  َم  أَْسلَ الَّذي  اإلِْسَخْريُوِطيُّ  ُهوذَا  ويَ وُر  الَغيُ

ِل  بَ لِلَساِمِريِّني،  ًة  َن َمِديْ وا  تَْدُخلُ وال  الَوثَِنيِّني،  إِىل  ِريًقا  طَ ُكوا  تَْسلُ «ال  ائِالً:  قَ أَْوَصاُهم 

ائِلني:  اُدوا قَ م ذَاِهبُون، نَ تُ يل. وِفياَم أَنْ ِت إِْرسَائِ يْ ِة ِمْن بَ وا ِبالَحِريِّ إِىل الِخرَاِف الَضالَّ بُ اذَْه

الَساَمَوات». ُكوُت  َملَ َرتََب  اقْ َقِد  لَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري جان جرماين)

"أرسل"  "أعطى"،  "دعا"،   اإلنجيل:  نّص  حولها  يدور  ومحوريّة  ة  أساسيّ أفعال  أربعة  ܀ 

و"أوىص". عندما "يدعونا" الرب ليك نكون من تالميذه، "يعطينا" ما نحن بحاجة إليه 

خرسانًا  يشء  كّل  واعتبار  للتخيل  يدفعنا  ما  وهذا  إلينا،  املوكلة  بالرسالة  لالنطالق 

ونفايًة يك نربح املسيح، الربح األعظم. عندما "يرسلنا" الرّب إلعالن امللكوت، "يوصينا" 

ه ونبحث عنه ونساعده فنكون سويًّا يف حضن اآلب الساموّي  بأخينا اإلنسان ليك نحبّ

تُوب! " (لو ١٥ / ١٠). رٌَح أماَم َمالئَكِة الله ِبخاطىٍء واِحٍد يَ حيث "يكوُن فَ

܀ أن تكون رسول املسيح، يعني أنَّك تلبّي دعوته، وتحمل كلمته، وتنطلق لرسالته وتلتزم 

الّذي أصبح حارضًا بتجّسد  الله  التوبة والتجّدد، وتعلن ملكوت  ته، فتدعو إىل  وصيّ

الساموّي  اآلب  إىل  للوصول  الكنيسة،  يف  القدس  الروح  بقوّة  مستمٌر  وهو  املسيح، 

ة. والدخول يف رشكة حياة الثالوث اإللهيّ

܀ عندما تخرج من ذاتك وتنطلق للرسالة مع املسيح تخترب معنى حياتك وجامل دعوتك 

وفرح قداسِتَك.

ة معموديّتك الّتي ترشكك يف حياة املسيح ورسالته؟ فهل تدرك أهميّ  -

ه؟ هل أنت يف حالة تلمذة دامئة للرّب ويف إنطالق مستمّر ودائم لرسالة حبِّ  -

ا ونفاية لرتبح املسيح؟ إىل أّي مدى أنت مستعد أن تعترب كّل يشٍء خرسانً  -

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

ترتيلة الختام
َوأُشيُد، ُم  قلبي مستعدٌّ يا الله، إيّن أرنِّ

يِقْظ استَ َمْجِدَي  يا  يِقْظ  إستَ

َسَحرًا. يِقُظ  ارَةُ، سأستَ والكنَّ العوُد  أيُّها 

، أَعَرتُِف لََك يف الُشعوِب أيُّها الرَبُّ

وأُشيُد لََك يف األَُمْم،

الُغيوْم. َك إىل  َوَحقُّ َك  َمْت رَحَمتُ َقْد َعظُ فَ

إرتَِفع عىل الَسامواِت يا الله،

وليُكن َمجُدَك عىل َجميعِ األرِض لِيَك يَخلَُص أوّداؤَك،

ِيل. ِجْب  واستَ بيميِنَك  وَخلِّص 

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 (...)

ُع  لَّ إنسان، يا َمن تُطلِ تُِنرُي كُ رُِق  ُع الُكّل، يا َمْن ِبَشتَّى الطُّ أيُّها الربُّ اإلله، بارئُ وصانِ

ًا،  نَريِّ َضِمريًا  أَيًضا  نَحُن  ا  إمَنحَن اللَّيل،  ِنرَي  تُ لِ َب  والَكواكِ َوالَقَمَر  هار،  النَّ ِنرَي  تُ لِ مَس  الشَّ

نَعَمَل  أن  اليوم،  َنا يف هذا  لَ َوَصاياك. َهب  ِبَحَسِب  َك  َونَسلُ ير،  الِرشّ ِفخاِخ  َعْن  َنِحيَد  فَ

التسِبَحة،  ُع  نَرفَ يَك  وإلَ َنا،  َوُمِعيُن ُمساِعُدنا  ألنََّك  الصحيح،  اإلمياَن  ونَحَفَظ  َك،  ِبإراَدتِ

وُح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد. آمني.                              أَيُّها اآلُب واالبُن والرُّ

(من �ساء اخلم�س يف ا�شحيمة، ا�كسليك - بترّصف)



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

لنا أَيُّها الربُّ اإلله ألن نُحِيَي ِبضمريٍ نقّي ونفٍس طاهرَة  أَهِّ

القّديسني  الرّسل  مع  بها  ونفرح  املجيدة،  قيامتك  تذكار 

وا اسَمَك  الّذين ذهبوا ببشارتِك إىل أقايص األرض، وََحَملُ

أمام كّل الشعوب. إحِمنا بصلواتهم من الّرشير وقوّاته، واجعلنا َجديريَن بالخرياِت الّتي 

َك، لُِنصِعَد إليك املجَد والحمَد من اآلَن وإىل األبد.  وََعدتَهم بها يف ملكوتِ

(من صالة �ساء تذاكر رسول، صالة املؤمن، اجلزء اثلالث - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام
َق لَنا ِمْن  َق النُّوُر َعىل األَبْراْر وٱلَفَرُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب ܀ يَُسوُع َربَُّنا ٱملَسيْح أَْرشَ ܀ أَْرشَ

اِج أَنَاَرنا ܀ إِنَْدفََق ٱلَنهاُر عىل البََرش وانَْهَزَم  َحشا أَبيه ܀ فَجاء َوأَنَْقَذنا ِمَن ٱلظُّلَْمْه َوِبُنوِرِه ٱلَوهَّ

أَفاَض عىل  َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  املُظلِمة  ُعيونَنا  َوأَناَر  نُْور  َعلَينا  َق  َرشَ نُوِرِه  ِمْن  ܀  اللَيْل  ُسلطاُن 

املَْسُكونَْه َوأَنار ٱللَُّجَج ٱلُسْفىل ܀ َماَت املَوُت َوبَاَد الظَّالْم َوتََحطََّمْت أَبْواُب ٱلَجِحيْم ܀ َوأَناَر 

دوا ألَنَُّه  اْب َوَمجَّ ُمْنُذ الَقِديْم ܀ قاَم األَْمواُت الراِقُدوَن يف ٱلرتُّ َجميَع الَربايا وُمظْلَِمًة كانْت 

صاَر لَُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَنا الَحياة َوَصِعَد إىل أَبيِه ٱلَعِيلّ ܀ وإِنَُّه آٍت مِبَْجٍد 

َق النُّوُر َعىل األَبْراْر وٱلَفَرُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَوْب. َعِظيْم يُنرُي الُعيوَن الّتي ٱنتَظََرتُْه ܀ أَْرشَ
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٢األحد الخامس من زمن العنصرة: دعوة الّرسل

ترتيلة األحد
(لحن: طُوبَيْك ِعدتُا / طُويى لِك يا كنيسة اإلميان)

ْعَم إمياٍن ِمْن ناْر ْعَم الَكوِْن طَ َدلوا طَ لَّ األَقْطاْر أَبْ َمذوا كُ ِن تَلْ رُْسُل االبْ

اْت ريِّ ُه كالنَّ ْعذيَب واألَْخطاْر ُسبْحاَن الرَّبِّ املُْختاْر رُسلَ تَّ وِْن أَل لِّ لَ ذاقوا ِمْن كُ

يا أَنْواْر نْ روا الدُّ َحياْة فَجَّ لْ رَدّوا الّناَس لِ

܀܀܀

ِعْم ِبالَخْصِب األَْشُهَر االثَْني َعَرشْ ، أَنْ ، بالرُّْسِل االثَْني َعَرشْ : رَبِّ بارِْك، رَبِّ

ُق أَرُْضنا َخرْياْت ْر بَرَكاْت تَْدفُ وُْق اْمطُ ْر ِمْن فَ ْحوُ، الَحرُّ وَاملَطَ ِه الصَّ أِْت يف حيِن يَ وَلْ

ون ! عوْن الْسِمَك يُرمَنِّ ْحيا الجائِ ِمْنها يَ

܀܀܀

ْم فيها تَْشَفْع راكُ ِب الفادي ذْكِ لْ ُكْم َعْنها يَْرضَْع يا رُْسَل قَ بُ لْ ُة قَ بيَع أَلْ

ناِء اإلمِياْن لُّ أَبْ لَّ خاِفٍق موَجْع ! والرُّعاُة والُكّهاْن كُ لْوى كُ رَشَّ الّروُح بالسَّ

يَْشدوَن َمزْهّوينا مَتْجيًدا وَتَلْحينا

المزمور ٢٢/ ١ – ١٢؛ ٢٣ – ٢٤؛ ٢٨ – ٣٢
هاِر أَدْعو  ܀ إِلهي إِلهي، ملاذا تركتَني؟ َهيهاِت أَن تَُخلَِّصني كَلامُت زَئريي! ܀ إِلهي، يف النَّ

وس جالٌِس يف تَسابيِح إِْرسائيل ܀ ا أَنَت فإِنََّك قُدُّ فال تُجيب ويف اللَّيل ال َسكيَنَة يل ܀ أمَّ

لوا فلم يَخَزوا ܀  يَك تَوَكَّ َنَجوا وَعلَ يتَهم. ܀ إِليَك َرصَخوا فَ لوا فَنجَّ ا تَوَكَّ َل آباؤُن يَك تَوَكَّ علَ

َرونَني يَسَخروَن  ْعب ܀ َجميُع الَّذيَن يَ َرشِ ورَذالٌة يف الشَّ ا أَنا فدودٌَة ال إِنْسان عاٌر ِعنَد البَ أَمَّ

ه فينِقْذه" ِحبُّ ُه يُ ْه وألَنَّ َنجِّ َم أَمرَه فليَ ُهزُّوَن الرُّؤوس ܀ "إِىل الرَّبِّ سلَّ فاَه ويَ يب ويَفَغروَن الشِّ

يَك ِمَن الرَِّحِم أُلْقيُت وِمن  علَ تَني ܀  ي طَأمَن ِن أَخرَجتَني وعىل ثَْديَي أُمِّ طْ ܀ أَنَت ِمَن البَ

ُ أُِخَويت باْسِمَك  يُق والُمعني ܀ سأُبَرشِّ باَعْد عنِّي فقِد اْقَرتََب الضِّ ي أَنَت إِلهي ܀ ال تَتَ ِن أُمِّ بَطْ

دوه ويا  ًة َمجِّ ْعقوَب كافَّ يَة يَ ّ ِقياَء الرَّبًّ َسبِّحوه ويا ذُرِّ ُحَك ܀ "يا أَت ويف َوْسِط الَجامعِة أَُسبِّ

ِر  ر وإِىل الرَّبِّ تَتوب وَجميُع َعشائِ ًة اْخَشوه" ܀ َجميُع أَقايص األَرِض تَتَذَكَّ يَة إِْرسائيَل كافَّ ّ ذُرِّ

األَمِم أَماَمه تَسُجد ܀ ألَنَّ املُلَك لِلرََّب وهو يَسوُد األَمم ܀ لَه وَحَده يَسُجُد َجميُع ُعظَامَء 

܀  يَّتي  ذُرِّ ُد  تَعبُ اه  وإِيَّ نَْفيس  تَْحيا  ه  لَ ܀  اب  الرتُّ إِىل  الهاِبطنَي  َجميُع  يَْجثو  وأَماَمه  األَرض 

َصنَع  قد  ألَنَّه  ولَد:  سيُ الَّذي  عَب  الشَّ ِربِّه  ِب وَن  ُويبرشِّ أيت  سيَ الَّذي  الجيَل  ِبالرَّبِّ  يُخِربوَن 

َصنيًعا ܀ 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 (فل ٣/ ٧-١٤)

يَُسوَع  املَِسيِح  ُة  َمْعرِفَ وهو  ِم  األَْعظَ ِح  الِربْ إِزاَء  ا،  ُخْرسَانً أَيًْضا  َيشٍء  لَّ  كُ أَْحَسُب  إيِنِّ  ْل  "بَ

َح املَِسيح" ًة ألَْربَ َفايَ ُه نُ لَّ َيشء، وأَْحَسبُ ِه َخِرسُْت كُ ، الَّذي ِمْن أَْجلِ َريبِّ

     
      
          

  

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

(متى ١٠/ ١-٧)

الَنِجَسة،  األَْرَواَح  ِه  ِب رُُدوَن  يَطْ ا  انً طَ ُسلْ اُهم  أَْعطَ فَ َعَرش،  االثَْني  َذُه  تَالِميْ يَُسوُع  دََعا 

أَألَوَُّل  َعَرش:  االثَْنْي  الرُُسِل  أَْساَمُء  وهِذِه  ة.  ِعلَّ لِّ  وكُ َمرٍَض  لِّ  كُ ِمْن  الَشْعَب  ْشُفوَن  ويَ

أَُخوه،  ا  ويُوَحنَّ َزبََدى،  بُن  ْعُقوُب  ويَ أَُخوه،  وأَنْدرَاُوُس  بُطْرُس،  ْدَعى  يُ الَّذي  ِسْمَعاُن 

وِسْمَعاُن  اُوس،  وتَدَّ َفى  َحلْ بُن  ْعُقوُب  ويَ ار،  الَعشَّ وَمتَّى  وتُوَما  رْتُلْاَمُوس،  وبَ ُس  بُّ لِ يْ وِف

ْد  وقَ يَُسوع،  ُهم  أَرَْسلَ َعَرشَ  االثَْنا  هؤُالِء  يَُسوع.  َم  أَْسلَ الَّذي  اإلِْسَخْريُوِطيُّ  ُهوذَا  ويَ وُر  الَغيُ

ِل  بَ لِلَساِمِريِّني،  ًة  َن َمِديْ وا  تَْدُخلُ وال  الَوثَِنيِّني،  إِىل  ِريًقا  طَ ُكوا  تَْسلُ «ال  ائِالً:  قَ أَْوَصاُهم 

ائِلني:  اُدوا قَ م ذَاِهبُون، نَ تُ يل. وِفياَم أَنْ ِت إِْرسَائِ يْ ِة ِمْن بَ وا ِبالَحِريِّ إِىل الِخرَاِف الَضالَّ بُ اذَْه

الَساَمَوات». ُكوُت  َملَ َرتََب  اقْ َقِد  لَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري جان جرماين)

"أرسل"  "أعطى"،  "دعا"،   اإلنجيل:  نّص  حولها  يدور  ومحوريّة  ة  أساسيّ أفعال  أربعة  ܀ 

و"أوىص". عندما "يدعونا" الرب ليك نكون من تالميذه، "يعطينا" ما نحن بحاجة إليه 

خرسانًا  يشء  كّل  واعتبار  للتخيل  يدفعنا  ما  وهذا  إلينا،  املوكلة  بالرسالة  لالنطالق 

ونفايًة يك نربح املسيح، الربح األعظم. عندما "يرسلنا" الرّب إلعالن امللكوت، "يوصينا" 

ه ونبحث عنه ونساعده فنكون سويًّا يف حضن اآلب الساموّي  بأخينا اإلنسان ليك نحبّ

تُوب! " (لو ١٥ / ١٠). رٌَح أماَم َمالئَكِة الله ِبخاطىٍء واِحٍد يَ حيث "يكوُن فَ

܀ أن تكون رسول املسيح، يعني أنَّك تلبّي دعوته، وتحمل كلمته، وتنطلق لرسالته وتلتزم 

الّذي أصبح حارضًا بتجّسد  الله  التوبة والتجّدد، وتعلن ملكوت  ته، فتدعو إىل  وصيّ

الساموّي  اآلب  إىل  للوصول  الكنيسة،  يف  القدس  الروح  بقوّة  مستمٌر  وهو  املسيح، 

ة. والدخول يف رشكة حياة الثالوث اإللهيّ

܀ عندما تخرج من ذاتك وتنطلق للرسالة مع املسيح تخترب معنى حياتك وجامل دعوتك 

وفرح قداسِتَك.

ة معموديّتك الّتي ترشكك يف حياة املسيح ورسالته؟ فهل تدرك أهميّ  -

ه؟ هل أنت يف حالة تلمذة دامئة للرّب ويف إنطالق مستمّر ودائم لرسالة حبِّ  -

ا ونفاية لرتبح املسيح؟ إىل أّي مدى أنت مستعد أن تعترب كّل يشٍء خرسانً  -

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

ترتيلة الختام
َوأُشيُد، ُم  قلبي مستعدٌّ يا الله، إيّن أرنِّ

يِقْظ استَ َمْجِدَي  يا  يِقْظ  إستَ

َسَحرًا. يِقُظ  ارَةُ، سأستَ والكنَّ العوُد  أيُّها 

، أَعَرتُِف لََك يف الُشعوِب أيُّها الرَبُّ

وأُشيُد لََك يف األَُمْم،

الُغيوْم. َك إىل  َوَحقُّ َك  َمْت رَحَمتُ َقْد َعظُ فَ

إرتَِفع عىل الَسامواِت يا الله،

وليُكن َمجُدَك عىل َجميعِ األرِض لِيَك يَخلَُص أوّداؤَك،

ِيل. ِجْب  واستَ بيميِنَك  وَخلِّص 

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 (...)

ُع  لَّ إنسان، يا َمن تُطلِ تُِنرُي كُ رُِق  ُع الُكّل، يا َمْن ِبَشتَّى الطُّ أيُّها الربُّ اإلله، بارئُ وصانِ

ًا،  نَريِّ َضِمريًا  أَيًضا  نَحُن  ا  إمَنحَن اللَّيل،  ِنرَي  تُ لِ َب  والَكواكِ َوالَقَمَر  هار،  النَّ ِنرَي  تُ لِ مَس  الشَّ

نَعَمَل  أن  اليوم،  َنا يف هذا  لَ َوَصاياك. َهب  ِبَحَسِب  َك  َونَسلُ ير،  الِرشّ ِفخاِخ  َعْن  َنِحيَد  فَ

التسِبَحة،  ُع  نَرفَ يَك  وإلَ َنا،  َوُمِعيُن ُمساِعُدنا  ألنََّك  الصحيح،  اإلمياَن  ونَحَفَظ  َك،  ِبإراَدتِ

وُح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد. آمني.                              أَيُّها اآلُب واالبُن والرُّ

(من �ساء اخلم�س يف ا�شحيمة، ا�كسليك - بترّصف)



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

لنا أَيُّها الربُّ اإلله ألن نُحِيَي ِبضمريٍ نقّي ونفٍس طاهرَة  أَهِّ

القّديسني  الرّسل  مع  بها  ونفرح  املجيدة،  قيامتك  تذكار 

وا اسَمَك  الّذين ذهبوا ببشارتِك إىل أقايص األرض، وََحَملُ

أمام كّل الشعوب. إحِمنا بصلواتهم من الّرشير وقوّاته، واجعلنا َجديريَن بالخرياِت الّتي 

َك، لُِنصِعَد إليك املجَد والحمَد من اآلَن وإىل األبد.  وََعدتَهم بها يف ملكوتِ

(من صالة �ساء تذاكر رسول، صالة املؤمن، اجلزء اثلالث - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام
َق لَنا ِمْن  َق النُّوُر َعىل األَبْراْر وٱلَفَرُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب ܀ يَُسوُع َربَُّنا ٱملَسيْح أَْرشَ ܀ أَْرشَ

اِج أَنَاَرنا ܀ إِنَْدفََق ٱلَنهاُر عىل البََرش وانَْهَزَم  َحشا أَبيه ܀ فَجاء َوأَنَْقَذنا ِمَن ٱلظُّلَْمْه َوِبُنوِرِه ٱلَوهَّ

أَفاَض عىل  َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  املُظلِمة  ُعيونَنا  َوأَناَر  نُْور  َعلَينا  َق  َرشَ نُوِرِه  ِمْن  ܀  اللَيْل  ُسلطاُن 

املَْسُكونَْه َوأَنار ٱللَُّجَج ٱلُسْفىل ܀ َماَت املَوُت َوبَاَد الظَّالْم َوتََحطََّمْت أَبْواُب ٱلَجِحيْم ܀ َوأَناَر 

دوا ألَنَُّه  اْب َوَمجَّ ُمْنُذ الَقِديْم ܀ قاَم األَْمواُت الراِقُدوَن يف ٱلرتُّ َجميَع الَربايا وُمظْلَِمًة كانْت 

صاَر لَُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَنا الَحياة َوَصِعَد إىل أَبيِه ٱلَعِيلّ ܀ وإِنَُّه آٍت مِبَْجٍد 

َق النُّوُر َعىل األَبْراْر وٱلَفَرُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَوْب. َعِظيْم يُنرُي الُعيوَن الّتي ٱنتَظََرتُْه ܀ أَْرشَ
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٣

ترتيلة األحد
(لحن: طُوبَيْك ِعدتُا / طُويى لِك يا كنيسة اإلميان)

ْعَم إمياٍن ِمْن ناْر ْعَم الَكوِْن طَ َدلوا طَ لَّ األَقْطاْر أَبْ َمذوا كُ ِن تَلْ رُْسُل االبْ

اْت ريِّ ُه كالنَّ ْعذيَب واألَْخطاْر ُسبْحاَن الرَّبِّ املُْختاْر رُسلَ تَّ وِْن أَل لِّ لَ ذاقوا ِمْن كُ

يا أَنْواْر نْ روا الدُّ َحياْة فَجَّ لْ رَدّوا الّناَس لِ

܀܀܀

ِعْم ِبالَخْصِب األَْشُهَر االثَْني َعَرشْ ، أَنْ ، بالرُّْسِل االثَْني َعَرشْ : رَبِّ بارِْك، رَبِّ

ُق أَرُْضنا َخرْياْت ْر بَرَكاْت تَْدفُ وُْق اْمطُ ْر ِمْن فَ ْحوُ، الَحرُّ وَاملَطَ ِه الصَّ أِْت يف حيِن يَ وَلْ

ون ! عوْن الْسِمَك يُرمَنِّ ْحيا الجائِ ِمْنها يَ

܀܀܀

ْم فيها تَْشَفْع راكُ ِب الفادي ذْكِ لْ ُكْم َعْنها يَْرضَْع يا رُْسَل قَ بُ لْ ُة قَ بيَع أَلْ

ناِء اإلمِياْن لُّ أَبْ لَّ خاِفٍق موَجْع ! والرُّعاُة والُكّهاْن كُ لْوى كُ رَشَّ الّروُح بالسَّ

يَْشدوَن َمزْهّوينا مَتْجيًدا وَتَلْحينا

المزمور ٢٢/ ١ – ١٢؛ ٢٣ – ٢٤؛ ٢٨ – ٣٢
هاِر أَدْعو  ܀ إِلهي إِلهي، ملاذا تركتَني؟ َهيهاِت أَن تَُخلَِّصني كَلامُت زَئريي! ܀ إِلهي، يف النَّ

وس جالٌِس يف تَسابيِح إِْرسائيل ܀ ا أَنَت فإِنََّك قُدُّ فال تُجيب ويف اللَّيل ال َسكيَنَة يل ܀ أمَّ

لوا فلم يَخَزوا ܀  يَك تَوَكَّ َنَجوا وَعلَ يتَهم. ܀ إِليَك َرصَخوا فَ لوا فَنجَّ ا تَوَكَّ َل آباؤُن يَك تَوَكَّ علَ

َرونَني يَسَخروَن  ْعب ܀ َجميُع الَّذيَن يَ َرشِ ورَذالٌة يف الشَّ ا أَنا فدودٌَة ال إِنْسان عاٌر ِعنَد البَ أَمَّ

ه فينِقْذه" ِحبُّ ُه يُ ْه وألَنَّ َنجِّ َم أَمرَه فليَ ُهزُّوَن الرُّؤوس ܀ "إِىل الرَّبِّ سلَّ فاَه ويَ يب ويَفَغروَن الشِّ

يَك ِمَن الرَِّحِم أُلْقيُت وِمن  علَ تَني ܀  ي طَأمَن ِن أَخرَجتَني وعىل ثَْديَي أُمِّ طْ ܀ أَنَت ِمَن البَ

ُ أُِخَويت باْسِمَك  يُق والُمعني ܀ سأُبَرشِّ باَعْد عنِّي فقِد اْقَرتََب الضِّ ي أَنَت إِلهي ܀ ال تَتَ ِن أُمِّ بَطْ

دوه ويا  ًة َمجِّ ْعقوَب كافَّ يَة يَ ّ ِقياَء الرَّبًّ َسبِّحوه ويا ذُرِّ ُحَك ܀ "يا أَت ويف َوْسِط الَجامعِة أَُسبِّ

ِر  ر وإِىل الرَّبِّ تَتوب وَجميُع َعشائِ ًة اْخَشوه" ܀ َجميُع أَقايص األَرِض تَتَذَكَّ يَة إِْرسائيَل كافَّ ّ ذُرِّ

األَمِم أَماَمه تَسُجد ܀ ألَنَّ املُلَك لِلرََّب وهو يَسوُد األَمم ܀ لَه وَحَده يَسُجُد َجميُع ُعظَامَء 

܀  يَّتي  ذُرِّ ُد  تَعبُ اه  وإِيَّ نَْفيس  تَْحيا  ه  لَ ܀  اب  الرتُّ إِىل  الهاِبطنَي  َجميُع  يَْجثو  وأَماَمه  األَرض 

َصنَع  قد  ألَنَّه  ولَد:  سيُ الَّذي  عَب  الشَّ ِربِّه  ِب وَن  ُويبرشِّ أيت  سيَ الَّذي  الجيَل  ِبالرَّبِّ  يُخِربوَن 

َصنيًعا ܀ 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 (فل ٣/ ٧-١٤)

يَُسوَع  املَِسيِح  ُة  َمْعرِفَ وهو  ِم  األَْعظَ ِح  الِربْ إِزاَء  ا،  ُخْرسَانً أَيًْضا  َيشٍء  لَّ  كُ أَْحَسُب  إيِنِّ  ْل  "بَ

َح املَِسيح" ًة ألَْربَ َفايَ ُه نُ لَّ َيشء، وأَْحَسبُ ِه َخِرسُْت كُ ، الَّذي ِمْن أَْجلِ َريبِّ

     
      
          

  

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

(متى ١٠/ ١-٧)

الَنِجَسة،  األَْرَواَح  ِه  ِب رُُدوَن  يَطْ ا  انً طَ ُسلْ اُهم  أَْعطَ فَ َعَرش،  االثَْني  َذُه  تَالِميْ يَُسوُع  دََعا 

أَألَوَُّل  َعَرش:  االثَْنْي  الرُُسِل  أَْساَمُء  وهِذِه  ة.  ِعلَّ لِّ  وكُ َمرٍَض  لِّ  كُ ِمْن  الَشْعَب  ْشُفوَن  ويَ

أَُخوه،  ا  ويُوَحنَّ َزبََدى،  بُن  ْعُقوُب  ويَ أَُخوه،  وأَنْدرَاُوُس  بُطْرُس،  ْدَعى  يُ الَّذي  ِسْمَعاُن 

وِسْمَعاُن  اُوس،  وتَدَّ َفى  َحلْ بُن  ْعُقوُب  ويَ ار،  الَعشَّ وَمتَّى  وتُوَما  رْتُلْاَمُوس،  وبَ ُس  بُّ لِ يْ وِف

ْد  وقَ يَُسوع،  ُهم  أَرَْسلَ َعَرشَ  االثَْنا  هؤُالِء  يَُسوع.  َم  أَْسلَ الَّذي  اإلِْسَخْريُوِطيُّ  ُهوذَا  ويَ وُر  الَغيُ

ِل  بَ لِلَساِمِريِّني،  ًة  َن َمِديْ وا  تَْدُخلُ وال  الَوثَِنيِّني،  إِىل  ِريًقا  طَ ُكوا  تَْسلُ «ال  ائِالً:  قَ أَْوَصاُهم 

ائِلني:  اُدوا قَ م ذَاِهبُون، نَ تُ يل. وِفياَم أَنْ ِت إِْرسَائِ يْ ِة ِمْن بَ وا ِبالَحِريِّ إِىل الِخرَاِف الَضالَّ بُ اذَْه

الَساَمَوات». ُكوُت  َملَ َرتََب  اقْ َقِد  لَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري جان جرماين)

"أرسل"  "أعطى"،  "دعا"،   اإلنجيل:  نّص  حولها  يدور  ومحوريّة  ة  أساسيّ أفعال  أربعة  ܀ 

و"أوىص". عندما "يدعونا" الرب ليك نكون من تالميذه، "يعطينا" ما نحن بحاجة إليه 

خرسانًا  يشء  كّل  واعتبار  للتخيل  يدفعنا  ما  وهذا  إلينا،  املوكلة  بالرسالة  لالنطالق 

ونفايًة يك نربح املسيح، الربح األعظم. عندما "يرسلنا" الرّب إلعالن امللكوت، "يوصينا" 

ه ونبحث عنه ونساعده فنكون سويًّا يف حضن اآلب الساموّي  بأخينا اإلنسان ليك نحبّ

تُوب! " (لو ١٥ / ١٠). رٌَح أماَم َمالئَكِة الله ِبخاطىٍء واِحٍد يَ حيث "يكوُن فَ

܀ أن تكون رسول املسيح، يعني أنَّك تلبّي دعوته، وتحمل كلمته، وتنطلق لرسالته وتلتزم 

الّذي أصبح حارضًا بتجّسد  الله  التوبة والتجّدد، وتعلن ملكوت  ته، فتدعو إىل  وصيّ

الساموّي  اآلب  إىل  للوصول  الكنيسة،  يف  القدس  الروح  بقوّة  مستمٌر  وهو  املسيح، 

ة. والدخول يف رشكة حياة الثالوث اإللهيّ

܀ عندما تخرج من ذاتك وتنطلق للرسالة مع املسيح تخترب معنى حياتك وجامل دعوتك 

وفرح قداسِتَك.

ة معموديّتك الّتي ترشكك يف حياة املسيح ورسالته؟ فهل تدرك أهميّ  -

ه؟ هل أنت يف حالة تلمذة دامئة للرّب ويف إنطالق مستمّر ودائم لرسالة حبِّ  -

ا ونفاية لرتبح املسيح؟ إىل أّي مدى أنت مستعد أن تعترب كّل يشٍء خرسانً  -

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

األحد الخامس من زمن العنصرة: دعوة الّرسل

ترتيلة الختام
َوأُشيُد، ُم  قلبي مستعدٌّ يا الله، إيّن أرنِّ

يِقْظ استَ َمْجِدَي  يا  يِقْظ  إستَ

َسَحرًا. يِقُظ  ارَةُ، سأستَ والكنَّ العوُد  أيُّها 

، أَعَرتُِف لََك يف الُشعوِب أيُّها الرَبُّ

وأُشيُد لََك يف األَُمْم،

الُغيوْم. َك إىل  َوَحقُّ َك  َمْت رَحَمتُ َقْد َعظُ فَ

إرتَِفع عىل الَسامواِت يا الله،

وليُكن َمجُدَك عىل َجميعِ األرِض لِيَك يَخلَُص أوّداؤَك،

ِيل. ِجْب  واستَ بيميِنَك  وَخلِّص 

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 (...)

ُع  لَّ إنسان، يا َمن تُطلِ تُِنرُي كُ رُِق  ُع الُكّل، يا َمْن ِبَشتَّى الطُّ أيُّها الربُّ اإلله، بارئُ وصانِ

ًا،  نَريِّ َضِمريًا  أَيًضا  نَحُن  ا  إمَنحَن اللَّيل،  ِنرَي  تُ لِ َب  والَكواكِ َوالَقَمَر  هار،  النَّ ِنرَي  تُ لِ مَس  الشَّ

نَعَمَل  أن  اليوم،  َنا يف هذا  لَ َوَصاياك. َهب  ِبَحَسِب  َك  َونَسلُ ير،  الِرشّ ِفخاِخ  َعْن  َنِحيَد  فَ

التسِبَحة،  ُع  نَرفَ يَك  وإلَ َنا،  َوُمِعيُن ُمساِعُدنا  ألنََّك  الصحيح،  اإلمياَن  ونَحَفَظ  َك،  ِبإراَدتِ

وُح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد. آمني.                              أَيُّها اآلُب واالبُن والرُّ

(من �ساء اخلم�س يف ا�شحيمة، ا�كسليك - بترّصف)



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

لنا أَيُّها الربُّ اإلله ألن نُحِيَي ِبضمريٍ نقّي ونفٍس طاهرَة  أَهِّ

القّديسني  الرّسل  مع  بها  ونفرح  املجيدة،  قيامتك  تذكار 

وا اسَمَك  الّذين ذهبوا ببشارتِك إىل أقايص األرض، وََحَملُ

أمام كّل الشعوب. إحِمنا بصلواتهم من الّرشير وقوّاته، واجعلنا َجديريَن بالخرياِت الّتي 

َك، لُِنصِعَد إليك املجَد والحمَد من اآلَن وإىل األبد.  وََعدتَهم بها يف ملكوتِ

(من صالة �ساء تذاكر رسول، صالة املؤمن، اجلزء اثلالث - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام
َق لَنا ِمْن  َق النُّوُر َعىل األَبْراْر وٱلَفَرُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب ܀ يَُسوُع َربَُّنا ٱملَسيْح أَْرشَ ܀ أَْرشَ

اِج أَنَاَرنا ܀ إِنَْدفََق ٱلَنهاُر عىل البََرش وانَْهَزَم  َحشا أَبيه ܀ فَجاء َوأَنَْقَذنا ِمَن ٱلظُّلَْمْه َوِبُنوِرِه ٱلَوهَّ

أَفاَض عىل  َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  املُظلِمة  ُعيونَنا  َوأَناَر  نُْور  َعلَينا  َق  َرشَ نُوِرِه  ِمْن  ܀  اللَيْل  ُسلطاُن 

املَْسُكونَْه َوأَنار ٱللَُّجَج ٱلُسْفىل ܀ َماَت املَوُت َوبَاَد الظَّالْم َوتََحطََّمْت أَبْواُب ٱلَجِحيْم ܀ َوأَناَر 

دوا ألَنَُّه  اْب َوَمجَّ ُمْنُذ الَقِديْم ܀ قاَم األَْمواُت الراِقُدوَن يف ٱلرتُّ َجميَع الَربايا وُمظْلَِمًة كانْت 

صاَر لَُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَنا الَحياة َوَصِعَد إىل أَبيِه ٱلَعِيلّ ܀ وإِنَُّه آٍت مِبَْجٍد 

َق النُّوُر َعىل األَبْراْر وٱلَفَرُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَوْب. َعِظيْم يُنرُي الُعيوَن الّتي ٱنتَظََرتُْه ܀ أَْرشَ

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
(لحن: طُوبَيْك ِعدتُا / طُويى لِك يا كنيسة اإلميان)

ْعَم إمياٍن ِمْن ناْر ْعَم الَكوِْن طَ َدلوا طَ لَّ األَقْطاْر أَبْ َمذوا كُ ِن تَلْ رُْسُل االبْ

اْت ريِّ ُه كالنَّ ْعذيَب واألَْخطاْر ُسبْحاَن الرَّبِّ املُْختاْر رُسلَ تَّ وِْن أَل لِّ لَ ذاقوا ِمْن كُ

يا أَنْواْر نْ روا الدُّ َحياْة فَجَّ لْ رَدّوا الّناَس لِ

܀܀܀

ِعْم ِبالَخْصِب األَْشُهَر االثَْني َعَرشْ ، أَنْ ، بالرُّْسِل االثَْني َعَرشْ : رَبِّ بارِْك، رَبِّ

ُق أَرُْضنا َخرْياْت ْر بَرَكاْت تَْدفُ وُْق اْمطُ ْر ِمْن فَ ْحوُ، الَحرُّ وَاملَطَ ِه الصَّ أِْت يف حيِن يَ وَلْ

ون ! عوْن الْسِمَك يُرمَنِّ ْحيا الجائِ ِمْنها يَ

܀܀܀

ْم فيها تَْشَفْع راكُ ِب الفادي ذْكِ لْ ُكْم َعْنها يَْرضَْع يا رُْسَل قَ بُ لْ ُة قَ بيَع أَلْ

ناِء اإلمِياْن لُّ أَبْ لَّ خاِفٍق موَجْع ! والرُّعاُة والُكّهاْن كُ لْوى كُ رَشَّ الّروُح بالسَّ

يَْشدوَن َمزْهّوينا مَتْجيًدا وَتَلْحينا

المزمور ٢٢/ ١ – ١٢؛ ٢٣ – ٢٤؛ ٢٨ – ٣٢
هاِر أَدْعو  ܀ إِلهي إِلهي، ملاذا تركتَني؟ َهيهاِت أَن تَُخلَِّصني كَلامُت زَئريي! ܀ إِلهي، يف النَّ

وس جالٌِس يف تَسابيِح إِْرسائيل ܀ ا أَنَت فإِنََّك قُدُّ فال تُجيب ويف اللَّيل ال َسكيَنَة يل ܀ أمَّ

لوا فلم يَخَزوا ܀  يَك تَوَكَّ َنَجوا وَعلَ يتَهم. ܀ إِليَك َرصَخوا فَ لوا فَنجَّ ا تَوَكَّ َل آباؤُن يَك تَوَكَّ علَ

َرونَني يَسَخروَن  ْعب ܀ َجميُع الَّذيَن يَ َرشِ ورَذالٌة يف الشَّ ا أَنا فدودٌَة ال إِنْسان عاٌر ِعنَد البَ أَمَّ

ه فينِقْذه" ِحبُّ ُه يُ ْه وألَنَّ َنجِّ َم أَمرَه فليَ ُهزُّوَن الرُّؤوس ܀ "إِىل الرَّبِّ سلَّ فاَه ويَ يب ويَفَغروَن الشِّ

يَك ِمَن الرَِّحِم أُلْقيُت وِمن  علَ تَني ܀  ي طَأمَن ِن أَخرَجتَني وعىل ثَْديَي أُمِّ طْ ܀ أَنَت ِمَن البَ

ُ أُِخَويت باْسِمَك  يُق والُمعني ܀ سأُبَرشِّ باَعْد عنِّي فقِد اْقَرتََب الضِّ ي أَنَت إِلهي ܀ ال تَتَ ِن أُمِّ بَطْ

دوه ويا  ًة َمجِّ ْعقوَب كافَّ يَة يَ ّ ِقياَء الرَّبًّ َسبِّحوه ويا ذُرِّ ُحَك ܀ "يا أَت ويف َوْسِط الَجامعِة أَُسبِّ

ِر  ر وإِىل الرَّبِّ تَتوب وَجميُع َعشائِ ًة اْخَشوه" ܀ َجميُع أَقايص األَرِض تَتَذَكَّ يَة إِْرسائيَل كافَّ ّ ذُرِّ

األَمِم أَماَمه تَسُجد ܀ ألَنَّ املُلَك لِلرََّب وهو يَسوُد األَمم ܀ لَه وَحَده يَسُجُد َجميُع ُعظَامَء 

܀  يَّتي  ذُرِّ ُد  تَعبُ اه  وإِيَّ نَْفيس  تَْحيا  ه  لَ ܀  اب  الرتُّ إِىل  الهاِبطنَي  َجميُع  يَْجثو  وأَماَمه  األَرض 

َصنَع  قد  ألَنَّه  ولَد:  سيُ الَّذي  عَب  الشَّ ِربِّه  ِب وَن  ُويبرشِّ أيت  سيَ الَّذي  الجيَل  ِبالرَّبِّ  يُخِربوَن 

َصنيًعا ܀ 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 (فل ٣/ ٧-١٤)

يَُسوَع  املَِسيِح  ُة  َمْعرِفَ وهو  ِم  األَْعظَ ِح  الِربْ إِزاَء  ا،  ُخْرسَانً أَيًْضا  َيشٍء  لَّ  كُ أَْحَسُب  إيِنِّ  ْل  "بَ

َح املَِسيح" ًة ألَْربَ َفايَ ُه نُ لَّ َيشء، وأَْحَسبُ ِه َخِرسُْت كُ ، الَّذي ِمْن أَْجلِ َريبِّ

     
      
          

  

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

(متى ١٠/ ١-٧)

الَنِجَسة،  األَْرَواَح  ِه  ِب رُُدوَن  يَطْ ا  انً طَ ُسلْ اُهم  أَْعطَ فَ َعَرش،  االثَْني  َذُه  تَالِميْ يَُسوُع  دََعا 

أَألَوَُّل  َعَرش:  االثَْنْي  الرُُسِل  أَْساَمُء  وهِذِه  ة.  ِعلَّ لِّ  وكُ َمرٍَض  لِّ  كُ ِمْن  الَشْعَب  ْشُفوَن  ويَ

أَُخوه،  ا  ويُوَحنَّ َزبََدى،  بُن  ْعُقوُب  ويَ أَُخوه،  وأَنْدرَاُوُس  بُطْرُس،  ْدَعى  يُ الَّذي  ِسْمَعاُن 

وِسْمَعاُن  اُوس،  وتَدَّ َفى  َحلْ بُن  ْعُقوُب  ويَ ار،  الَعشَّ وَمتَّى  وتُوَما  رْتُلْاَمُوس،  وبَ ُس  بُّ لِ يْ وِف

ْد  وقَ يَُسوع،  ُهم  أَرَْسلَ َعَرشَ  االثَْنا  هؤُالِء  يَُسوع.  َم  أَْسلَ الَّذي  اإلِْسَخْريُوِطيُّ  ُهوذَا  ويَ وُر  الَغيُ

ِل  بَ لِلَساِمِريِّني،  ًة  َن َمِديْ وا  تَْدُخلُ وال  الَوثَِنيِّني،  إِىل  ِريًقا  طَ ُكوا  تَْسلُ «ال  ائِالً:  قَ أَْوَصاُهم 

ائِلني:  اُدوا قَ م ذَاِهبُون، نَ تُ يل. وِفياَم أَنْ ِت إِْرسَائِ يْ ِة ِمْن بَ وا ِبالَحِريِّ إِىل الِخرَاِف الَضالَّ بُ اذَْه

الَساَمَوات». ُكوُت  َملَ َرتََب  اقْ َقِد  لَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري جان جرماين)

"أرسل"  "أعطى"،  "دعا"،   اإلنجيل:  نّص  حولها  يدور  ومحوريّة  ة  أساسيّ أفعال  أربعة  ܀ 

و"أوىص". عندما "يدعونا" الرب ليك نكون من تالميذه، "يعطينا" ما نحن بحاجة إليه 

خرسانًا  يشء  كّل  واعتبار  للتخيل  يدفعنا  ما  وهذا  إلينا،  املوكلة  بالرسالة  لالنطالق 

ونفايًة يك نربح املسيح، الربح األعظم. عندما "يرسلنا" الرّب إلعالن امللكوت، "يوصينا" 

ه ونبحث عنه ونساعده فنكون سويًّا يف حضن اآلب الساموّي  بأخينا اإلنسان ليك نحبّ

تُوب! " (لو ١٥ / ١٠). رٌَح أماَم َمالئَكِة الله ِبخاطىٍء واِحٍد يَ حيث "يكوُن فَ

܀ أن تكون رسول املسيح، يعني أنَّك تلبّي دعوته، وتحمل كلمته، وتنطلق لرسالته وتلتزم 

الّذي أصبح حارضًا بتجّسد  الله  التوبة والتجّدد، وتعلن ملكوت  ته، فتدعو إىل  وصيّ

الساموّي  اآلب  إىل  للوصول  الكنيسة،  يف  القدس  الروح  بقوّة  مستمٌر  وهو  املسيح، 

ة. والدخول يف رشكة حياة الثالوث اإللهيّ

܀ عندما تخرج من ذاتك وتنطلق للرسالة مع املسيح تخترب معنى حياتك وجامل دعوتك 

وفرح قداسِتَك.

ة معموديّتك الّتي ترشكك يف حياة املسيح ورسالته؟ فهل تدرك أهميّ  -

ه؟ هل أنت يف حالة تلمذة دامئة للرّب ويف إنطالق مستمّر ودائم لرسالة حبِّ  -

ا ونفاية لرتبح املسيح؟ إىل أّي مدى أنت مستعد أن تعترب كّل يشٍء خرسانً  -

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

األحد الخامس من زمن العنصرة: دعوة الّرسل

ترتيلة الختام
َوأُشيُد، ُم  قلبي مستعدٌّ يا الله، إيّن أرنِّ

يِقْظ استَ َمْجِدَي  يا  يِقْظ  إستَ

َسَحرًا. يِقُظ  ارَةُ، سأستَ والكنَّ العوُد  أيُّها 

، أَعَرتُِف لََك يف الُشعوِب أيُّها الرَبُّ

وأُشيُد لََك يف األَُمْم،

الُغيوْم. َك إىل  َوَحقُّ َك  َمْت رَحَمتُ َقْد َعظُ فَ

إرتَِفع عىل الَسامواِت يا الله،

وليُكن َمجُدَك عىل َجميعِ األرِض لِيَك يَخلَُص أوّداؤَك،

ِيل. ِجْب  واستَ بيميِنَك  وَخلِّص 

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 (...)

ُع  لَّ إنسان، يا َمن تُطلِ تُِنرُي كُ رُِق  ُع الُكّل، يا َمْن ِبَشتَّى الطُّ أيُّها الربُّ اإلله، بارئُ وصانِ

ًا،  نَريِّ َضِمريًا  أَيًضا  نَحُن  ا  إمَنحَن اللَّيل،  ِنرَي  تُ لِ َب  والَكواكِ َوالَقَمَر  هار،  النَّ ِنرَي  تُ لِ مَس  الشَّ

نَعَمَل  أن  اليوم،  َنا يف هذا  لَ َوَصاياك. َهب  ِبَحَسِب  َك  َونَسلُ ير،  الِرشّ ِفخاِخ  َعْن  َنِحيَد  فَ

التسِبَحة،  ُع  نَرفَ يَك  وإلَ َنا،  َوُمِعيُن ُمساِعُدنا  ألنََّك  الصحيح،  اإلمياَن  ونَحَفَظ  َك،  ِبإراَدتِ

وُح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد. آمني.                              أَيُّها اآلُب واالبُن والرُّ

(من �ساء اخلم�س يف ا�شحيمة، ا�كسليك - بترّصف)



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

لنا أَيُّها الربُّ اإلله ألن نُحِيَي ِبضمريٍ نقّي ونفٍس طاهرَة  أَهِّ

القّديسني  الرّسل  مع  بها  ونفرح  املجيدة،  قيامتك  تذكار 

وا اسَمَك  الّذين ذهبوا ببشارتِك إىل أقايص األرض، وََحَملُ

أمام كّل الشعوب. إحِمنا بصلواتهم من الّرشير وقوّاته، واجعلنا َجديريَن بالخرياِت الّتي 

َك، لُِنصِعَد إليك املجَد والحمَد من اآلَن وإىل األبد.  وََعدتَهم بها يف ملكوتِ

(من صالة �ساء تذاكر رسول، صالة املؤمن، اجلزء اثلالث - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام
َق لَنا ِمْن  َق النُّوُر َعىل األَبْراْر وٱلَفَرُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب ܀ يَُسوُع َربَُّنا ٱملَسيْح أَْرشَ ܀ أَْرشَ

اِج أَنَاَرنا ܀ إِنَْدفََق ٱلَنهاُر عىل البََرش وانَْهَزَم  َحشا أَبيه ܀ فَجاء َوأَنَْقَذنا ِمَن ٱلظُّلَْمْه َوِبُنوِرِه ٱلَوهَّ

أَفاَض عىل  َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  املُظلِمة  ُعيونَنا  َوأَناَر  نُْور  َعلَينا  َق  َرشَ نُوِرِه  ِمْن  ܀  اللَيْل  ُسلطاُن 

املَْسُكونَْه َوأَنار ٱللَُّجَج ٱلُسْفىل ܀ َماَت املَوُت َوبَاَد الظَّالْم َوتََحطََّمْت أَبْواُب ٱلَجِحيْم ܀ َوأَناَر 

دوا ألَنَُّه  اْب َوَمجَّ ُمْنُذ الَقِديْم ܀ قاَم األَْمواُت الراِقُدوَن يف ٱلرتُّ َجميَع الَربايا وُمظْلَِمًة كانْت 

صاَر لَُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَنا الَحياة َوَصِعَد إىل أَبيِه ٱلَعِيلّ ܀ وإِنَُّه آٍت مِبَْجٍد 

َق النُّوُر َعىل األَبْراْر وٱلَفَرُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَوْب. َعِظيْم يُنرُي الُعيوَن الّتي ٱنتَظََرتُْه ܀ أَْرشَ

ترتيلة األحد
(لحن: طُوبَيْك ِعدتُا / طُويى لِك يا كنيسة اإلميان)

ْعَم إمياٍن ِمْن ناْر ْعَم الَكوِْن طَ َدلوا طَ لَّ األَقْطاْر أَبْ َمذوا كُ ِن تَلْ رُْسُل االبْ

اْت ريِّ ُه كالنَّ ْعذيَب واألَْخطاْر ُسبْحاَن الرَّبِّ املُْختاْر رُسلَ تَّ وِْن أَل لِّ لَ ذاقوا ِمْن كُ

يا أَنْواْر نْ روا الدُّ َحياْة فَجَّ لْ رَدّوا الّناَس لِ

܀܀܀

ِعْم ِبالَخْصِب األَْشُهَر االثَْني َعَرشْ ، أَنْ ، بالرُّْسِل االثَْني َعَرشْ : رَبِّ بارِْك، رَبِّ

ُق أَرُْضنا َخرْياْت ْر بَرَكاْت تَْدفُ وُْق اْمطُ ْر ِمْن فَ ْحوُ، الَحرُّ وَاملَطَ ِه الصَّ أِْت يف حيِن يَ وَلْ

ون ! عوْن الْسِمَك يُرمَنِّ ْحيا الجائِ ِمْنها يَ

܀܀܀

ْم فيها تَْشَفْع راكُ ِب الفادي ذْكِ لْ ُكْم َعْنها يَْرضَْع يا رُْسَل قَ بُ لْ ُة قَ بيَع أَلْ

ناِء اإلمِياْن لُّ أَبْ لَّ خاِفٍق موَجْع ! والرُّعاُة والُكّهاْن كُ لْوى كُ رَشَّ الّروُح بالسَّ

يَْشدوَن َمزْهّوينا مَتْجيًدا وَتَلْحينا

المزمور ٢٢/ ١ – ١٢؛ ٢٣ – ٢٤؛ ٢٨ – ٣٢
هاِر أَدْعو  ܀ إِلهي إِلهي، ملاذا تركتَني؟ َهيهاِت أَن تَُخلَِّصني كَلامُت زَئريي! ܀ إِلهي، يف النَّ

وس جالٌِس يف تَسابيِح إِْرسائيل ܀ ا أَنَت فإِنََّك قُدُّ فال تُجيب ويف اللَّيل ال َسكيَنَة يل ܀ أمَّ

لوا فلم يَخَزوا ܀  يَك تَوَكَّ َنَجوا وَعلَ يتَهم. ܀ إِليَك َرصَخوا فَ لوا فَنجَّ ا تَوَكَّ َل آباؤُن يَك تَوَكَّ علَ

َرونَني يَسَخروَن  ْعب ܀ َجميُع الَّذيَن يَ َرشِ ورَذالٌة يف الشَّ ا أَنا فدودٌَة ال إِنْسان عاٌر ِعنَد البَ أَمَّ

ه فينِقْذه" ِحبُّ ُه يُ ْه وألَنَّ َنجِّ َم أَمرَه فليَ ُهزُّوَن الرُّؤوس ܀ "إِىل الرَّبِّ سلَّ فاَه ويَ يب ويَفَغروَن الشِّ

يَك ِمَن الرَِّحِم أُلْقيُت وِمن  علَ تَني ܀  ي طَأمَن ِن أَخرَجتَني وعىل ثَْديَي أُمِّ طْ ܀ أَنَت ِمَن البَ

ُ أُِخَويت باْسِمَك  يُق والُمعني ܀ سأُبَرشِّ باَعْد عنِّي فقِد اْقَرتََب الضِّ ي أَنَت إِلهي ܀ ال تَتَ ِن أُمِّ بَطْ

دوه ويا  ًة َمجِّ ْعقوَب كافَّ يَة يَ ّ ِقياَء الرَّبًّ َسبِّحوه ويا ذُرِّ ُحَك ܀ "يا أَت ويف َوْسِط الَجامعِة أَُسبِّ

ِر  ر وإِىل الرَّبِّ تَتوب وَجميُع َعشائِ ًة اْخَشوه" ܀ َجميُع أَقايص األَرِض تَتَذَكَّ يَة إِْرسائيَل كافَّ ّ ذُرِّ

األَمِم أَماَمه تَسُجد ܀ ألَنَّ املُلَك لِلرََّب وهو يَسوُد األَمم ܀ لَه وَحَده يَسُجُد َجميُع ُعظَامَء 

܀  يَّتي  ذُرِّ ُد  تَعبُ اه  وإِيَّ نَْفيس  تَْحيا  ه  لَ ܀  اب  الرتُّ إِىل  الهاِبطنَي  َجميُع  يَْجثو  وأَماَمه  األَرض 

َصنَع  قد  ألَنَّه  ولَد:  سيُ الَّذي  عَب  الشَّ ِربِّه  ِب وَن  ُويبرشِّ أيت  سيَ الَّذي  الجيَل  ِبالرَّبِّ  يُخِربوَن 

َصنيًعا ܀ 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 (فل ٣/ ٧-١٤)

يَُسوَع  املَِسيِح  ُة  َمْعرِفَ وهو  ِم  األَْعظَ ِح  الِربْ إِزاَء  ا،  ُخْرسَانً أَيًْضا  َيشٍء  لَّ  كُ أَْحَسُب  إيِنِّ  ْل  "بَ

َح املَِسيح" ًة ألَْربَ َفايَ ُه نُ لَّ َيشء، وأَْحَسبُ ِه َخِرسُْت كُ ، الَّذي ِمْن أَْجلِ َريبِّ

     
      
          

  

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

(متى ١٠/ ١-٧)

الَنِجَسة،  األَْرَواَح  ِه  ِب رُُدوَن  يَطْ ا  انً طَ ُسلْ اُهم  أَْعطَ فَ َعَرش،  االثَْني  َذُه  تَالِميْ يَُسوُع  دََعا 

أَألَوَُّل  َعَرش:  االثَْنْي  الرُُسِل  أَْساَمُء  وهِذِه  ة.  ِعلَّ لِّ  وكُ َمرٍَض  لِّ  كُ ِمْن  الَشْعَب  ْشُفوَن  ويَ

أَُخوه،  ا  ويُوَحنَّ َزبََدى،  بُن  ْعُقوُب  ويَ أَُخوه،  وأَنْدرَاُوُس  بُطْرُس،  ْدَعى  يُ الَّذي  ِسْمَعاُن 

وِسْمَعاُن  اُوس،  وتَدَّ َفى  َحلْ بُن  ْعُقوُب  ويَ ار،  الَعشَّ وَمتَّى  وتُوَما  رْتُلْاَمُوس،  وبَ ُس  بُّ لِ يْ وِف

ْد  وقَ يَُسوع،  ُهم  أَرَْسلَ َعَرشَ  االثَْنا  هؤُالِء  يَُسوع.  َم  أَْسلَ الَّذي  اإلِْسَخْريُوِطيُّ  ُهوذَا  ويَ وُر  الَغيُ

ِل  بَ لِلَساِمِريِّني،  ًة  َن َمِديْ وا  تَْدُخلُ وال  الَوثَِنيِّني،  إِىل  ِريًقا  طَ ُكوا  تَْسلُ «ال  ائِالً:  قَ أَْوَصاُهم 

ائِلني:  اُدوا قَ م ذَاِهبُون، نَ تُ يل. وِفياَم أَنْ ِت إِْرسَائِ يْ ِة ِمْن بَ وا ِبالَحِريِّ إِىل الِخرَاِف الَضالَّ بُ اذَْه

الَساَمَوات». ُكوُت  َملَ َرتََب  اقْ َقِد  لَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري جان جرماين)

"أرسل"  "أعطى"،  "دعا"،   اإلنجيل:  نّص  حولها  يدور  ومحوريّة  ة  أساسيّ أفعال  أربعة  ܀ 

و"أوىص". عندما "يدعونا" الرب ليك نكون من تالميذه، "يعطينا" ما نحن بحاجة إليه 

خرسانًا  يشء  كّل  واعتبار  للتخيل  يدفعنا  ما  وهذا  إلينا،  املوكلة  بالرسالة  لالنطالق 

ونفايًة يك نربح املسيح، الربح األعظم. عندما "يرسلنا" الرّب إلعالن امللكوت، "يوصينا" 

ه ونبحث عنه ونساعده فنكون سويًّا يف حضن اآلب الساموّي  بأخينا اإلنسان ليك نحبّ

تُوب! " (لو ١٥ / ١٠). رٌَح أماَم َمالئَكِة الله ِبخاطىٍء واِحٍد يَ حيث "يكوُن فَ
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٥

܀ أن تكون رسول املسيح، يعني أنَّك تلبّي دعوته، وتحمل كلمته، وتنطلق لرسالته وتلتزم 

الّذي أصبح حارضًا بتجّسد  الله  التوبة والتجّدد، وتعلن ملكوت  ته، فتدعو إىل  وصيّ

الساموّي  اآلب  إىل  للوصول  الكنيسة،  يف  القدس  الروح  بقوّة  مستمٌر  وهو  املسيح، 

ة. والدخول يف رشكة حياة الثالوث اإللهيّ

܀ عندما تخرج من ذاتك وتنطلق للرسالة مع املسيح تخترب معنى حياتك وجامل دعوتك 

وفرح قداسِتَك.

ة معموديّتك الّتي ترشكك يف حياة املسيح ورسالته؟ فهل تدرك أهميّ  -

ه؟ هل أنت يف حالة تلمذة دامئة للرّب ويف إنطالق مستمّر ودائم لرسالة حبِّ  -

ا ونفاية لرتبح املسيح؟ إىل أّي مدى أنت مستعد أن تعترب كّل يشٍء خرسانً  -

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

األحد الخامس من زمن العنصرة: دعوة الّرسل

ترتيلة الختام
َوأُشيُد، ُم  قلبي مستعدٌّ يا الله، إيّن أرنِّ

يِقْظ استَ َمْجِدَي  يا  يِقْظ  إستَ

َسَحرًا. يِقُظ  ارَةُ، سأستَ والكنَّ العوُد  أيُّها 

، أَعَرتُِف لََك يف الُشعوِب أيُّها الرَبُّ

وأُشيُد لََك يف األَُمْم،

الُغيوْم. َك إىل  َوَحقُّ َك  َمْت رَحَمتُ َقْد َعظُ فَ

إرتَِفع عىل الَسامواِت يا الله،

وليُكن َمجُدَك عىل َجميعِ األرِض لِيَك يَخلَُص أوّداؤَك،

ِيل. ِجْب  واستَ بيميِنَك  وَخلِّص 

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 (...)

ُع  لَّ إنسان، يا َمن تُطلِ تُِنرُي كُ رُِق  ُع الُكّل، يا َمْن ِبَشتَّى الطُّ أيُّها الربُّ اإلله، بارئُ وصانِ

ًا،  نَريِّ َضِمريًا  أَيًضا  نَحُن  ا  إمَنحَن اللَّيل،  ِنرَي  تُ لِ َب  والَكواكِ َوالَقَمَر  هار،  النَّ ِنرَي  تُ لِ مَس  الشَّ

نَعَمَل  أن  اليوم،  َنا يف هذا  لَ َوَصاياك. َهب  ِبَحَسِب  َك  َونَسلُ ير،  الِرشّ ِفخاِخ  َعْن  َنِحيَد  فَ

التسِبَحة،  ُع  نَرفَ يَك  وإلَ َنا،  َوُمِعيُن ُمساِعُدنا  ألنََّك  الصحيح،  اإلمياَن  ونَحَفَظ  َك،  ِبإراَدتِ

وُح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد. آمني.                              أَيُّها اآلُب واالبُن والرُّ

(من �ساء اخلم�س يف ا�شحيمة، ا�كسليك - بترّصف)



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

لنا أَيُّها الربُّ اإلله ألن نُحِيَي ِبضمريٍ نقّي ونفٍس طاهرَة  أَهِّ

القّديسني  الرّسل  مع  بها  ونفرح  املجيدة،  قيامتك  تذكار 

وا اسَمَك  الّذين ذهبوا ببشارتِك إىل أقايص األرض، وََحَملُ

أمام كّل الشعوب. إحِمنا بصلواتهم من الّرشير وقوّاته، واجعلنا َجديريَن بالخرياِت الّتي 

َك، لُِنصِعَد إليك املجَد والحمَد من اآلَن وإىل األبد.  وََعدتَهم بها يف ملكوتِ

(من صالة �ساء تذاكر رسول، صالة املؤمن، اجلزء اثلالث - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام
َق لَنا ِمْن  َق النُّوُر َعىل األَبْراْر وٱلَفَرُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب ܀ يَُسوُع َربَُّنا ٱملَسيْح أَْرشَ ܀ أَْرشَ

اِج أَنَاَرنا ܀ إِنَْدفََق ٱلَنهاُر عىل البََرش وانَْهَزَم  َحشا أَبيه ܀ فَجاء َوأَنَْقَذنا ِمَن ٱلظُّلَْمْه َوِبُنوِرِه ٱلَوهَّ

أَفاَض عىل  َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  املُظلِمة  ُعيونَنا  َوأَناَر  نُْور  َعلَينا  َق  َرشَ نُوِرِه  ِمْن  ܀  اللَيْل  ُسلطاُن 

املَْسُكونَْه َوأَنار ٱللَُّجَج ٱلُسْفىل ܀ َماَت املَوُت َوبَاَد الظَّالْم َوتََحطََّمْت أَبْواُب ٱلَجِحيْم ܀ َوأَناَر 

دوا ألَنَُّه  اْب َوَمجَّ ُمْنُذ الَقِديْم ܀ قاَم األَْمواُت الراِقُدوَن يف ٱلرتُّ َجميَع الَربايا وُمظْلَِمًة كانْت 

صاَر لَُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَنا الَحياة َوَصِعَد إىل أَبيِه ٱلَعِيلّ ܀ وإِنَُّه آٍت مِبَْجٍد 

َق النُّوُر َعىل األَبْراْر وٱلَفَرُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَوْب. َعِظيْم يُنرُي الُعيوَن الّتي ٱنتَظََرتُْه ܀ أَْرشَ

ترتيلة األحد
(لحن: طُوبَيْك ِعدتُا / طُويى لِك يا كنيسة اإلميان)

ْعَم إمياٍن ِمْن ناْر ْعَم الَكوِْن طَ َدلوا طَ لَّ األَقْطاْر أَبْ َمذوا كُ ِن تَلْ رُْسُل االبْ

اْت ريِّ ُه كالنَّ ْعذيَب واألَْخطاْر ُسبْحاَن الرَّبِّ املُْختاْر رُسلَ تَّ وِْن أَل لِّ لَ ذاقوا ِمْن كُ

يا أَنْواْر نْ روا الدُّ َحياْة فَجَّ لْ رَدّوا الّناَس لِ

܀܀܀

ِعْم ِبالَخْصِب األَْشُهَر االثَْني َعَرشْ ، أَنْ ، بالرُّْسِل االثَْني َعَرشْ : رَبِّ بارِْك، رَبِّ

ُق أَرُْضنا َخرْياْت ْر بَرَكاْت تَْدفُ وُْق اْمطُ ْر ِمْن فَ ْحوُ، الَحرُّ وَاملَطَ ِه الصَّ أِْت يف حيِن يَ وَلْ

ون ! عوْن الْسِمَك يُرمَنِّ ْحيا الجائِ ِمْنها يَ

܀܀܀

ْم فيها تَْشَفْع راكُ ِب الفادي ذْكِ لْ ُكْم َعْنها يَْرضَْع يا رُْسَل قَ بُ لْ ُة قَ بيَع أَلْ

ناِء اإلمِياْن لُّ أَبْ لَّ خاِفٍق موَجْع ! والرُّعاُة والُكّهاْن كُ لْوى كُ رَشَّ الّروُح بالسَّ

يَْشدوَن َمزْهّوينا مَتْجيًدا وَتَلْحينا

المزمور ٢٢/ ١ – ١٢؛ ٢٣ – ٢٤؛ ٢٨ – ٣٢
هاِر أَدْعو  ܀ إِلهي إِلهي، ملاذا تركتَني؟ َهيهاِت أَن تَُخلَِّصني كَلامُت زَئريي! ܀ إِلهي، يف النَّ

وس جالٌِس يف تَسابيِح إِْرسائيل ܀ ا أَنَت فإِنََّك قُدُّ فال تُجيب ويف اللَّيل ال َسكيَنَة يل ܀ أمَّ

لوا فلم يَخَزوا ܀  يَك تَوَكَّ َنَجوا وَعلَ يتَهم. ܀ إِليَك َرصَخوا فَ لوا فَنجَّ ا تَوَكَّ َل آباؤُن يَك تَوَكَّ علَ

َرونَني يَسَخروَن  ْعب ܀ َجميُع الَّذيَن يَ َرشِ ورَذالٌة يف الشَّ ا أَنا فدودٌَة ال إِنْسان عاٌر ِعنَد البَ أَمَّ

ه فينِقْذه" ِحبُّ ُه يُ ْه وألَنَّ َنجِّ َم أَمرَه فليَ ُهزُّوَن الرُّؤوس ܀ "إِىل الرَّبِّ سلَّ فاَه ويَ يب ويَفَغروَن الشِّ

يَك ِمَن الرَِّحِم أُلْقيُت وِمن  علَ تَني ܀  ي طَأمَن ِن أَخرَجتَني وعىل ثَْديَي أُمِّ طْ ܀ أَنَت ِمَن البَ

ُ أُِخَويت باْسِمَك  يُق والُمعني ܀ سأُبَرشِّ باَعْد عنِّي فقِد اْقَرتََب الضِّ ي أَنَت إِلهي ܀ ال تَتَ ِن أُمِّ بَطْ

دوه ويا  ًة َمجِّ ْعقوَب كافَّ يَة يَ ّ ِقياَء الرَّبًّ َسبِّحوه ويا ذُرِّ ُحَك ܀ "يا أَت ويف َوْسِط الَجامعِة أَُسبِّ

ِر  ر وإِىل الرَّبِّ تَتوب وَجميُع َعشائِ ًة اْخَشوه" ܀ َجميُع أَقايص األَرِض تَتَذَكَّ يَة إِْرسائيَل كافَّ ّ ذُرِّ

األَمِم أَماَمه تَسُجد ܀ ألَنَّ املُلَك لِلرََّب وهو يَسوُد األَمم ܀ لَه وَحَده يَسُجُد َجميُع ُعظَامَء 

܀  يَّتي  ذُرِّ ُد  تَعبُ اه  وإِيَّ نَْفيس  تَْحيا  ه  لَ ܀  اب  الرتُّ إِىل  الهاِبطنَي  َجميُع  يَْجثو  وأَماَمه  األَرض 

َصنَع  قد  ألَنَّه  ولَد:  سيُ الَّذي  عَب  الشَّ ِربِّه  ِب وَن  ُويبرشِّ أيت  سيَ الَّذي  الجيَل  ِبالرَّبِّ  يُخِربوَن 

َصنيًعا ܀ 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 (فل ٣/ ٧-١٤)

يَُسوَع  املَِسيِح  ُة  َمْعرِفَ وهو  ِم  األَْعظَ ِح  الِربْ إِزاَء  ا،  ُخْرسَانً أَيًْضا  َيشٍء  لَّ  كُ أَْحَسُب  إيِنِّ  ْل  "بَ

َح املَِسيح" ًة ألَْربَ َفايَ ُه نُ لَّ َيشء، وأَْحَسبُ ِه َخِرسُْت كُ ، الَّذي ِمْن أَْجلِ َريبِّ

     
      
          

  

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

(متى ١٠/ ١-٧)

الَنِجَسة،  األَْرَواَح  ِه  ِب رُُدوَن  يَطْ ا  انً طَ ُسلْ اُهم  أَْعطَ فَ َعَرش،  االثَْني  َذُه  تَالِميْ يَُسوُع  دََعا 

أَألَوَُّل  َعَرش:  االثَْنْي  الرُُسِل  أَْساَمُء  وهِذِه  ة.  ِعلَّ لِّ  وكُ َمرٍَض  لِّ  كُ ِمْن  الَشْعَب  ْشُفوَن  ويَ

أَُخوه،  ا  ويُوَحنَّ َزبََدى،  بُن  ْعُقوُب  ويَ أَُخوه،  وأَنْدرَاُوُس  بُطْرُس،  ْدَعى  يُ الَّذي  ِسْمَعاُن 

وِسْمَعاُن  اُوس،  وتَدَّ َفى  َحلْ بُن  ْعُقوُب  ويَ ار،  الَعشَّ وَمتَّى  وتُوَما  رْتُلْاَمُوس،  وبَ ُس  بُّ لِ يْ وِف

ْد  وقَ يَُسوع،  ُهم  أَرَْسلَ َعَرشَ  االثَْنا  هؤُالِء  يَُسوع.  َم  أَْسلَ الَّذي  اإلِْسَخْريُوِطيُّ  ُهوذَا  ويَ وُر  الَغيُ

ِل  بَ لِلَساِمِريِّني،  ًة  َن َمِديْ وا  تَْدُخلُ وال  الَوثَِنيِّني،  إِىل  ِريًقا  طَ ُكوا  تَْسلُ «ال  ائِالً:  قَ أَْوَصاُهم 

ائِلني:  اُدوا قَ م ذَاِهبُون، نَ تُ يل. وِفياَم أَنْ ِت إِْرسَائِ يْ ِة ِمْن بَ وا ِبالَحِريِّ إِىل الِخرَاِف الَضالَّ بُ اذَْه

الَساَمَوات». ُكوُت  َملَ َرتََب  اقْ َقِد  لَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري جان جرماين)

"أرسل"  "أعطى"،  "دعا"،   اإلنجيل:  نّص  حولها  يدور  ومحوريّة  ة  أساسيّ أفعال  أربعة  ܀ 

و"أوىص". عندما "يدعونا" الرب ليك نكون من تالميذه، "يعطينا" ما نحن بحاجة إليه 

خرسانًا  يشء  كّل  واعتبار  للتخيل  يدفعنا  ما  وهذا  إلينا،  املوكلة  بالرسالة  لالنطالق 

ونفايًة يك نربح املسيح، الربح األعظم. عندما "يرسلنا" الرّب إلعالن امللكوت، "يوصينا" 

ه ونبحث عنه ونساعده فنكون سويًّا يف حضن اآلب الساموّي  بأخينا اإلنسان ليك نحبّ

تُوب! " (لو ١٥ / ١٠). رٌَح أماَم َمالئَكِة الله ِبخاطىٍء واِحٍد يَ حيث "يكوُن فَ

܀ أن تكون رسول املسيح، يعني أنَّك تلبّي دعوته، وتحمل كلمته، وتنطلق لرسالته وتلتزم 

الّذي أصبح حارضًا بتجّسد  الله  التوبة والتجّدد، وتعلن ملكوت  ته، فتدعو إىل  وصيّ

الساموّي  اآلب  إىل  للوصول  الكنيسة،  يف  القدس  الروح  بقوّة  مستمٌر  وهو  املسيح، 

ة. والدخول يف رشكة حياة الثالوث اإللهيّ

܀ عندما تخرج من ذاتك وتنطلق للرسالة مع املسيح تخترب معنى حياتك وجامل دعوتك 

وفرح قداسِتَك.

ة معموديّتك الّتي ترشكك يف حياة املسيح ورسالته؟ فهل تدرك أهميّ  -

ه؟ هل أنت يف حالة تلمذة دامئة للرّب ويف إنطالق مستمّر ودائم لرسالة حبِّ  -

ا ونفاية لرتبح املسيح؟ إىل أّي مدى أنت مستعد أن تعترب كّل يشٍء خرسانً  -

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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ترتيلة الختام
َوأُشيُد، ُم  قلبي مستعدٌّ يا الله، إيّن أرنِّ

يِقْظ استَ َمْجِدَي  يا  يِقْظ  إستَ

َسَحرًا. يِقُظ  ارَةُ، سأستَ والكنَّ العوُد  أيُّها 

، أَعَرتُِف لََك يف الُشعوِب أيُّها الرَبُّ

وأُشيُد لََك يف األَُمْم،

الُغيوْم. َك إىل  َوَحقُّ َك  َمْت رَحَمتُ َقْد َعظُ فَ

إرتَِفع عىل الَسامواِت يا الله،

وليُكن َمجُدَك عىل َجميعِ األرِض لِيَك يَخلَُص أوّداؤَك،

ِيل. ِجْب  واستَ بيميِنَك  وَخلِّص 

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 (...)

ُع  لَّ إنسان، يا َمن تُطلِ تُِنرُي كُ رُِق  ُع الُكّل، يا َمْن ِبَشتَّى الطُّ أيُّها الربُّ اإلله، بارئُ وصانِ

ًا،  نَريِّ َضِمريًا  أَيًضا  نَحُن  ا  إمَنحَن اللَّيل،  ِنرَي  تُ لِ َب  والَكواكِ َوالَقَمَر  هار،  النَّ ِنرَي  تُ لِ مَس  الشَّ

نَعَمَل  أن  اليوم،  َنا يف هذا  لَ َوَصاياك. َهب  ِبَحَسِب  َك  َونَسلُ ير،  الِرشّ ِفخاِخ  َعْن  َنِحيَد  فَ

التسِبَحة،  ُع  نَرفَ يَك  وإلَ َنا،  َوُمِعيُن ُمساِعُدنا  ألنََّك  الصحيح،  اإلمياَن  ونَحَفَظ  َك،  ِبإراَدتِ

وُح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد. آمني.                              أَيُّها اآلُب واالبُن والرُّ

(من �ساء اخلم�س يف ا�شحيمة، ا�كسليك - بترّصف)



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

لنا أَيُّها الربُّ اإلله ألن نُحِيَي ِبضمريٍ نقّي ونفٍس طاهرَة  أَهِّ

القّديسني  الرّسل  مع  بها  ونفرح  املجيدة،  قيامتك  تذكار 

وا اسَمَك  الّذين ذهبوا ببشارتِك إىل أقايص األرض، وََحَملُ

أمام كّل الشعوب. إحِمنا بصلواتهم من الّرشير وقوّاته، واجعلنا َجديريَن بالخرياِت الّتي 

َك، لُِنصِعَد إليك املجَد والحمَد من اآلَن وإىل األبد.  وََعدتَهم بها يف ملكوتِ

(من صالة �ساء تذاكر رسول، صالة املؤمن، اجلزء اثلالث - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام
َق لَنا ِمْن  َق النُّوُر َعىل األَبْراْر وٱلَفَرُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب ܀ يَُسوُع َربَُّنا ٱملَسيْح أَْرشَ ܀ أَْرشَ

اِج أَنَاَرنا ܀ إِنَْدفََق ٱلَنهاُر عىل البََرش وانَْهَزَم  َحشا أَبيه ܀ فَجاء َوأَنَْقَذنا ِمَن ٱلظُّلَْمْه َوِبُنوِرِه ٱلَوهَّ

أَفاَض عىل  َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  املُظلِمة  ُعيونَنا  َوأَناَر  نُْور  َعلَينا  َق  َرشَ نُوِرِه  ِمْن  ܀  اللَيْل  ُسلطاُن 

املَْسُكونَْه َوأَنار ٱللَُّجَج ٱلُسْفىل ܀ َماَت املَوُت َوبَاَد الظَّالْم َوتََحطََّمْت أَبْواُب ٱلَجِحيْم ܀ َوأَناَر 

دوا ألَنَُّه  اْب َوَمجَّ ُمْنُذ الَقِديْم ܀ قاَم األَْمواُت الراِقُدوَن يف ٱلرتُّ َجميَع الَربايا وُمظْلَِمًة كانْت 

صاَر لَُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَنا الَحياة َوَصِعَد إىل أَبيِه ٱلَعِيلّ ܀ وإِنَُّه آٍت مِبَْجٍد 

َق النُّوُر َعىل األَبْراْر وٱلَفَرُح َعىل ُمْستِقيِمي الُقلَوْب. َعِظيْم يُنرُي الُعيوَن الّتي ٱنتَظََرتُْه ܀ أَْرشَ

ترتيلة األحد
(لحن: طُوبَيْك ِعدتُا / طُويى لِك يا كنيسة اإلميان)

ْعَم إمياٍن ِمْن ناْر ْعَم الَكوِْن طَ َدلوا طَ لَّ األَقْطاْر أَبْ َمذوا كُ ِن تَلْ رُْسُل االبْ

اْت ريِّ ُه كالنَّ ْعذيَب واألَْخطاْر ُسبْحاَن الرَّبِّ املُْختاْر رُسلَ تَّ وِْن أَل لِّ لَ ذاقوا ِمْن كُ

يا أَنْواْر نْ روا الدُّ َحياْة فَجَّ لْ رَدّوا الّناَس لِ

܀܀܀

ِعْم ِبالَخْصِب األَْشُهَر االثَْني َعَرشْ ، أَنْ ، بالرُّْسِل االثَْني َعَرشْ : رَبِّ بارِْك، رَبِّ

ُق أَرُْضنا َخرْياْت ْر بَرَكاْت تَْدفُ وُْق اْمطُ ْر ِمْن فَ ْحوُ، الَحرُّ وَاملَطَ ِه الصَّ أِْت يف حيِن يَ وَلْ

ون ! عوْن الْسِمَك يُرمَنِّ ْحيا الجائِ ِمْنها يَ

܀܀܀

ْم فيها تَْشَفْع راكُ ِب الفادي ذْكِ لْ ُكْم َعْنها يَْرضَْع يا رُْسَل قَ بُ لْ ُة قَ بيَع أَلْ

ناِء اإلمِياْن لُّ أَبْ لَّ خاِفٍق موَجْع ! والرُّعاُة والُكّهاْن كُ لْوى كُ رَشَّ الّروُح بالسَّ

يَْشدوَن َمزْهّوينا مَتْجيًدا وَتَلْحينا

المزمور ٢٢/ ١ – ١٢؛ ٢٣ – ٢٤؛ ٢٨ – ٣٢
هاِر أَدْعو  ܀ إِلهي إِلهي، ملاذا تركتَني؟ َهيهاِت أَن تَُخلَِّصني كَلامُت زَئريي! ܀ إِلهي، يف النَّ

وس جالٌِس يف تَسابيِح إِْرسائيل ܀ ا أَنَت فإِنََّك قُدُّ فال تُجيب ويف اللَّيل ال َسكيَنَة يل ܀ أمَّ

لوا فلم يَخَزوا ܀  يَك تَوَكَّ َنَجوا وَعلَ يتَهم. ܀ إِليَك َرصَخوا فَ لوا فَنجَّ ا تَوَكَّ َل آباؤُن يَك تَوَكَّ علَ

َرونَني يَسَخروَن  ْعب ܀ َجميُع الَّذيَن يَ َرشِ ورَذالٌة يف الشَّ ا أَنا فدودٌَة ال إِنْسان عاٌر ِعنَد البَ أَمَّ

ه فينِقْذه" ِحبُّ ُه يُ ْه وألَنَّ َنجِّ َم أَمرَه فليَ ُهزُّوَن الرُّؤوس ܀ "إِىل الرَّبِّ سلَّ فاَه ويَ يب ويَفَغروَن الشِّ

يَك ِمَن الرَِّحِم أُلْقيُت وِمن  علَ تَني ܀  ي طَأمَن ِن أَخرَجتَني وعىل ثَْديَي أُمِّ طْ ܀ أَنَت ِمَن البَ

ُ أُِخَويت باْسِمَك  يُق والُمعني ܀ سأُبَرشِّ باَعْد عنِّي فقِد اْقَرتََب الضِّ ي أَنَت إِلهي ܀ ال تَتَ ِن أُمِّ بَطْ

دوه ويا  ًة َمجِّ ْعقوَب كافَّ يَة يَ ّ ِقياَء الرَّبًّ َسبِّحوه ويا ذُرِّ ُحَك ܀ "يا أَت ويف َوْسِط الَجامعِة أَُسبِّ

ِر  ر وإِىل الرَّبِّ تَتوب وَجميُع َعشائِ ًة اْخَشوه" ܀ َجميُع أَقايص األَرِض تَتَذَكَّ يَة إِْرسائيَل كافَّ ّ ذُرِّ

األَمِم أَماَمه تَسُجد ܀ ألَنَّ املُلَك لِلرََّب وهو يَسوُد األَمم ܀ لَه وَحَده يَسُجُد َجميُع ُعظَامَء 

܀  يَّتي  ذُرِّ ُد  تَعبُ اه  وإِيَّ نَْفيس  تَْحيا  ه  لَ ܀  اب  الرتُّ إِىل  الهاِبطنَي  َجميُع  يَْجثو  وأَماَمه  األَرض 

َصنَع  قد  ألَنَّه  ولَد:  سيُ الَّذي  عَب  الشَّ ِربِّه  ِب وَن  ُويبرشِّ أيت  سيَ الَّذي  الجيَل  ِبالرَّبِّ  يُخِربوَن 

َصنيًعا ܀ 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 (فل ٣/ ٧-١٤)

يَُسوَع  املَِسيِح  ُة  َمْعرِفَ وهو  ِم  األَْعظَ ِح  الِربْ إِزاَء  ا،  ُخْرسَانً أَيًْضا  َيشٍء  لَّ  كُ أَْحَسُب  إيِنِّ  ْل  "بَ

َح املَِسيح" ًة ألَْربَ َفايَ ُه نُ لَّ َيشء، وأَْحَسبُ ِه َخِرسُْت كُ ، الَّذي ِمْن أَْجلِ َريبِّ

     
      
          

  

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

(متى ١٠/ ١-٧)

الَنِجَسة،  األَْرَواَح  ِه  ِب رُُدوَن  يَطْ ا  انً طَ ُسلْ اُهم  أَْعطَ فَ َعَرش،  االثَْني  َذُه  تَالِميْ يَُسوُع  دََعا 

أَألَوَُّل  َعَرش:  االثَْنْي  الرُُسِل  أَْساَمُء  وهِذِه  ة.  ِعلَّ لِّ  وكُ َمرٍَض  لِّ  كُ ِمْن  الَشْعَب  ْشُفوَن  ويَ

أَُخوه،  ا  ويُوَحنَّ َزبََدى،  بُن  ْعُقوُب  ويَ أَُخوه،  وأَنْدرَاُوُس  بُطْرُس،  ْدَعى  يُ الَّذي  ِسْمَعاُن 

وِسْمَعاُن  اُوس،  وتَدَّ َفى  َحلْ بُن  ْعُقوُب  ويَ ار،  الَعشَّ وَمتَّى  وتُوَما  رْتُلْاَمُوس،  وبَ ُس  بُّ لِ يْ وِف

ْد  وقَ يَُسوع،  ُهم  أَرَْسلَ َعَرشَ  االثَْنا  هؤُالِء  يَُسوع.  َم  أَْسلَ الَّذي  اإلِْسَخْريُوِطيُّ  ُهوذَا  ويَ وُر  الَغيُ

ِل  بَ لِلَساِمِريِّني،  ًة  َن َمِديْ وا  تَْدُخلُ وال  الَوثَِنيِّني،  إِىل  ِريًقا  طَ ُكوا  تَْسلُ «ال  ائِالً:  قَ أَْوَصاُهم 

ائِلني:  اُدوا قَ م ذَاِهبُون، نَ تُ يل. وِفياَم أَنْ ِت إِْرسَائِ يْ ِة ِمْن بَ وا ِبالَحِريِّ إِىل الِخرَاِف الَضالَّ بُ اذَْه

الَساَمَوات». ُكوُت  َملَ َرتََب  اقْ َقِد  لَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري جان جرماين)

"أرسل"  "أعطى"،  "دعا"،   اإلنجيل:  نّص  حولها  يدور  ومحوريّة  ة  أساسيّ أفعال  أربعة  ܀ 

و"أوىص". عندما "يدعونا" الرب ليك نكون من تالميذه، "يعطينا" ما نحن بحاجة إليه 

خرسانًا  يشء  كّل  واعتبار  للتخيل  يدفعنا  ما  وهذا  إلينا،  املوكلة  بالرسالة  لالنطالق 

ونفايًة يك نربح املسيح، الربح األعظم. عندما "يرسلنا" الرّب إلعالن امللكوت، "يوصينا" 

ه ونبحث عنه ونساعده فنكون سويًّا يف حضن اآلب الساموّي  بأخينا اإلنسان ليك نحبّ

تُوب! " (لو ١٥ / ١٠). رٌَح أماَم َمالئَكِة الله ِبخاطىٍء واِحٍد يَ حيث "يكوُن فَ

܀ أن تكون رسول املسيح، يعني أنَّك تلبّي دعوته، وتحمل كلمته، وتنطلق لرسالته وتلتزم 

الّذي أصبح حارضًا بتجّسد  الله  التوبة والتجّدد، وتعلن ملكوت  ته، فتدعو إىل  وصيّ

الساموّي  اآلب  إىل  للوصول  الكنيسة،  يف  القدس  الروح  بقوّة  مستمٌر  وهو  املسيح، 

ة. والدخول يف رشكة حياة الثالوث اإللهيّ

܀ عندما تخرج من ذاتك وتنطلق للرسالة مع املسيح تخترب معنى حياتك وجامل دعوتك 

وفرح قداسِتَك.

ة معموديّتك الّتي ترشكك يف حياة املسيح ورسالته؟ فهل تدرك أهميّ  -

ه؟ هل أنت يف حالة تلمذة دامئة للرّب ويف إنطالق مستمّر ودائم لرسالة حبِّ  -

ا ونفاية لرتبح املسيح؟ إىل أّي مدى أنت مستعد أن تعترب كّل يشٍء خرسانً  -

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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ترتيلة الختام
َوأُشيُد، ُم  قلبي مستعدٌّ يا الله، إيّن أرنِّ

يِقْظ استَ َمْجِدَي  يا  يِقْظ  إستَ

َسَحرًا. يِقُظ  ارَةُ، سأستَ والكنَّ العوُد  أيُّها 

، أَعَرتُِف لََك يف الُشعوِب أيُّها الرَبُّ

وأُشيُد لََك يف األَُمْم،

الُغيوْم. َك إىل  َوَحقُّ َك  َمْت رَحَمتُ َقْد َعظُ فَ

إرتَِفع عىل الَسامواِت يا الله،

وليُكن َمجُدَك عىل َجميعِ األرِض لِيَك يَخلَُص أوّداؤَك،

ِيل. ِجْب  واستَ بيميِنَك  وَخلِّص 

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 (...)

ُع  لَّ إنسان، يا َمن تُطلِ تُِنرُي كُ رُِق  ُع الُكّل، يا َمْن ِبَشتَّى الطُّ أيُّها الربُّ اإلله، بارئُ وصانِ

ًا،  نَريِّ َضِمريًا  أَيًضا  نَحُن  ا  إمَنحَن اللَّيل،  ِنرَي  تُ لِ َب  والَكواكِ َوالَقَمَر  هار،  النَّ ِنرَي  تُ لِ مَس  الشَّ

نَعَمَل  أن  اليوم،  َنا يف هذا  لَ َوَصاياك. َهب  ِبَحَسِب  َك  َونَسلُ ير،  الِرشّ ِفخاِخ  َعْن  َنِحيَد  فَ

التسِبَحة،  ُع  نَرفَ يَك  وإلَ َنا،  َوُمِعيُن ُمساِعُدنا  ألنََّك  الصحيح،  اإلمياَن  ونَحَفَظ  َك،  ِبإراَدتِ

وُح الُقُدس، اآلَن وإىل األبد. آمني.                              أَيُّها اآلُب واالبُن والرُّ

(من �ساء اخلم�س يف ا�شحيمة، ا�كسليك - بترّصف)


