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األحد الثاني بعد الصليب
تد�ري اهليلك ونهاية األزمنة
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

املُحِيي  َك  يبَ َصلِ َكرَِّم  نُ أَن  املَِسيح،  يُسوع  نا  ربَّ يا  لَنا،  أهِّ

َك  يبُ َصلِ الِبيَعة:  مَع  ُمرَدِِّديَن  ُه  وَنَحِملَ واالبِتَهاج،  بالَفرَِح 

كُر إىل األبد. َك املَجُد والشُّ ا! لَ ا وَفَخرُنَ َملَجأُنَ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اإلث�ني من زمن ا�صليب يف كتاب القّداس املارو�)

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 ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن 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
األحد: لحن بَْصْفُرا َصِيل ُدانِيال (نَفَحاُت الِعطِر العذِب)

َك يبُ ْك َصلِ ملِ ليَ ُوسَع األرِض وَالَسامءْ، فَ

َناْء ِبيَعْه وَاألَب ْحَفْظ بالَسالِم الْ يَ وَل

ُه اِجِديَن لَ ِمنْي أَلسَّ لَّ الحاكِ ْنُرص كُ يَ

بَق الُسوَر األَِمنْي يَْحِمي املُؤِمننْي! يَ وَل

܀܀܀

َة يبَ يَعَة اإلمياِن، ِخطِّ وباِك يا ِب طُ

اْر وِب الَعِريِس املُْختَ ِن املَْصلُ الَحيِّ اإلِب

وْن يِب َمْحُفوظُ أَبناؤُِك َموُسوُموْن بالَصلِ

ِد األَرشَاْر يْ ْنُجوَن ِمْن كَ ِمِه يَ ِبرَْس

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اإلث�ني من زمن ا�صليب يف كتاب القّداس املارو�)

المزمور ٥٣ (٥٢)
الِحات  يَس إِله" فََسَدت أَعاملُهم وقبَحت ولَيَس َمن يَصنُع الصَّ ܀ قاَل الجاِهُل يف قَلبه: "لَ

وا َجميًعا  ِمُس الله ܀ قِد اْرتَدُّ لتَ امَء عىل بَني آدَم لِرَيى هل ِمن عاِقل يَ ܀ أَطَلَّ اللُه ِمَن السَّ

لوَن  يأكُ الَّذيَن  ِْم  اإلِث ُة  َعلَ فَ يَْدري  أَال  ܀  واِحد  وال  الِحاِت  الصَّ يَصنُع  من  ولَيَس  َفَسدوا  فَ

رتَِعبوَن رُعباً َحيُث ال رُْعٌب ِألَنَّ اللَه  ُل الُخبُز وال يَْدعوَن الله؟ ܀ ُهناَك يَ َشْعبي كام يُؤكَ

ِصْهيوَن  ِمن  يأيت  الَّذي  َمِن  ܀  َذهم  بَ نَ اللَه  ِألَنَّ  تَهم  أَخَزيْ لَقد  ُمحاِرصَِك.  ِعظاَم  ُد  دِّ بَ يُ

ْعقوُب ويَفرَُح إِْرسائيل ܀ املجُد  ِهُج يَ بتَ رُدُّ اللُه أَْرسى َشعِبه يَ ِبالَخالِص ِإلِْرسائيل؟ ܀ حنَي يَ

لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١٩/١٥-٣٤)

وبَُكم  لُ قُ وا  ِقظُ أَيْ يَمة!  الَسلِ تُْفِسُد األَْخالَق  َة  ئَ الَسيِّ املَُعاَرشَاِت  إِنَّ  وا!  تَِضلُّ " ال 

أَقُوُل هَذا إلِْخَجالُِكم!" الله!  وَن  ْجَهلُ يَ ِمْنُكم  ْعًضا  بَ إِنَّ  فَ أُوا،  تَْخطَ ْقَوى، وال  التَ ِب

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ١/٢٤-١٤)

َكل.  ِة الَهيْ يَ ِن رَُه إِىل أَبْ وَن نَظَ ِفتُ لْ ا ِمنُه تَالِميُذُه يَ َدنَ َكِل وَمَىض. فَ َخرََج يَُسوُع ِمَن الَهيْ

َعىل  َحَجٌر  ُهَنا  ْرتََك  يُ ْن  لَ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُه؟  لَّ كُ هَذا  ُروَن  تَْنظُ «أَال  ُهم:  لَ اَل  وقَ أََجاَب  فَ

ْنَقض». إِالَّ ويُ َحَجٍر 

َنا  ْل لَ ائِلني: «قُ ِفرَاٍد قَ ُه التَالِميُذ عىل انْ ْن ا ِم ِل الَزيتُون، َدنَ وفياَم ُهَو َجالٌِس َعىل َجبَ

ُهم:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  فَ الَعالَم؟».  ِة  َهايَ ونِ َمِجيِئَك  َعالَمُة  ِهَي  وَما  هَذا،  يَُكوُن  َمتَى 

وَن  ِضلُّ ويُ املَِسيح!  ُهَو  ا  «أَنَ ائِلني:  قَ ِباْسِمي  أْتُوَن  َسيَ فَكِثرُيوَن  أََحد!  ُكم  ِضلَّ يُ أَْن  «إِْحَذُروا 

أَْن  بُدَّ  فال  وا!  تَرْتَِعبُ ال  ُروا،  أُنْظُ ُحُروب،  اِر  أَْخبَ وِب ِبُحُروٍب  تَْسَمُعوَن  وَسوَْف  الَكِثريِين. 

َكة،  َمْملَ َعىل  َكٌة  وَمْملَ ة،  أُمَّ َعىل  ٌة  أُمَّ ُقوُم  َستَ ْعد!  بَ ُة  َهايَ الِن َسِت  يْ لَ ولِكْن  هَذا.  يَْحُدَث  

ُمونَُكم إِىل  ْسلِ ٍذ يُ ِئ ه أَوَُّل املََخاض. ِحيَن لُّ َن َشتَّى، وهَذا كُ وتَُكوُن َمَجاَعاٌت وزَالزُِل يف أََماكِ

رْيُوَن  الَكِث رْتَدُّ  يَ ٍذ  ِئ وِحيَن اْسِمي.  أَْجِل  ِمْن  ِم  األَُم َجِميُع  ِغُضُكم  بْ ويُ ونَُكم،  لُ ْقتُ ويَ الِضيق، 

ٌة  َذبَ كَ اُء  يَ ِب أَنْ ُقوُم  ويَ ْعًضا.  بَ ْعُضُهم  بَ ِغُض  بْ ويُ ْعًضا،  بَ ْعُضُهم  بَ ُم  ْسلِ ويُ ان،  اإلمِْيَ َعِن 

ِة  َهايَ ْصِربْ إِىل الِن ُة الَكِثرْيين. وَمْن يَ تَْفُرتُ َمَحبَّ ِْم  وَن الَكِثريِين. ولَِكرْثَِة اإلِث ِضلُّ ِثرُيوَن ويُ كَ

األَُمم،  لَِجِميعِ  َشَهاَدًة  َها  لِّ كُ ِة  املَْسُكونَ يف  هذا  ُكوِت  املَ�لَ إِنْجيِل  ِب ْكَرُز  ويُ ْخلُْص.  يَ

َهايَة». الِن تَأيِْت  ٍذ  ِئ وحيَن

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جورج أبو مرتي)

 ُ ܀ خراُب الهيكِل ومجيُء ابِن االنساِن: يسوع ينبُئ بخراِب الهيكِل يف اليوِم اآلخرِ، ويُفرسِّ
هذا الخراَب للتّالميِذ من عىل جبِل الّزيتوِن، هذا الجبُل الّذي له معاٍن كثريةٌ، نذكُر منها 

اثنني: 

أ يف العهد القديم أّن مجيَء ابِن االنساِن يف اليوِم اآلخِر  ا النبّي قد تنبّ املعنى األّول: أّن زكريّ

يكوُن ِمْن عىل جبل الّزيتون، وهذا تأكيد عىل أّن يسوع هو ابن الله وهو الهيكل الحقيقّي. 

ليُحكم  بتسليم يسوع  يهوذا االسخريوطي  الجبل سيقوم  أّن من هذا  الثاين: فهو  املعنى 

عليه وميوت عىل الصليب، ويقوم يف اليوم الثالث.

هدُف يسوَع يف كالِمه عن خراِب الهيكلِ وربِطه باملجيِء ليك يقوَل لتالميُذه أّن يوَم املجيِء 

الحقيقيِّ يكون عندما تصبح عبادُة الله يف كّل مكان وليس فقط يف هيكٍل هو من صنع 

البرش إمّنا عندما يتحوّل كّل برش إىل هيكٍل حيٍّ لله اآلب.

܀ الحذر من التضليل: إّن الرّب حاول أن يحّذر اإلنسان منذ بدء الخليقة من كّل ما يسبّب 
له التّضليل عن مسار حياته الصحيح، وانحرافه وراء مهاترات وأشخاص يوهمون الناس 

املناخ،  وعالمات  األزمنة  عالمات  قراءة  خالل  من  املستقبل،  قراءة  يستطيعون  بأنّهم 

من  وكّل  واملنّجمني  املخادعني  بأّن  ويحّذرنا  هنا  يسوع  فيأيت  العامل.  بنهاية  ويربطونها 

االحداث  أّن  يسوع  يؤكّد  هنا  ومن  صدقوا.  ولو  كّذابون  العامل،  هذا  ويالِت  يستقرئ 

د حياته،  ِقلُق اإلنساَن ويهدُّ ة من حروٍب وزالزَل وكلِّ ما يرافُقها من ويالٍت وكلِّ ما يُ التاريخيّ

ا للتوبة والصمود والثبات يف إميانه رغم كّل ما  هو يف الحقيقِة سبٌب يجعل اإلنسان توّاقً

يعيشه. فالدعوة لنا جميًعا أن نثبَت يف إمياننا ونصَرب عىل هذه الويالت ألّن املنتَرص الوحيَد 

ة هي األقوى. يف النهايَة هو الربُّ مهام كرُثِت الرشور، فقوُّة املحبّ

܀ البغض الَجامعّي: يصّور لنا الكاتب أّن املؤمَن هو الّذي يتعرُّض لكلِّ أنواِع البغِض والكرِه 
نا أماَم مشهِد أسبوِع اآلالِم مع يسوَع املسيِح وهذه  ِك واإلذالِل والّشتيمِة والتخويِن، وكأنّ والرتَّ

العذاباِت  هذه  كّل  من  الهدَف  أّن  ليتّضَح   وقيامِته.  ه  وموتِ يسوَع  آالِم  مسبقٌة عن  صورُة 

ِة إمّنا هو مسريتُه الفضىل نحو  ه اليوميّ الّتي يعيُشها كلُّ مسيحيٍّ يف حياتِ واالضطهاداِت 

ُه بيسوعَ. تحقيِق هدِف رسالِته أال وهي التشبّ

واملهّم أّن نعرف أّن نهاية كّل إنسان باملوت، هي الطريقة األمثل لبلوغ امللكوت عمًال بقول 

ها تّنئ لتبلغ غايتها. بولس الرسول: أنا أشتاق ليك أموت وأتّحد باملسيح، وإّن الخليقة كلّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ِنيها،  بَ َوَجِميعِ  للِبيَعِة  َمِنيًعا  ُسورًا  الِضياء،  الساِطُع  املُحِيي،  َك  يبُ َصلِ  ، يا ربُّ ُكْن،  ليَ فَ

ِظِريَن  تَ املُن نَحُن  َجِميًعا،  ل  نؤهَّ لَِكياَم  املَعُمورَة،  لِّ  كُ يف  تَجِديِدِه  ِعيَد  َكرُِّموَن  يُ ِذيَن  أَلَّ

يَب  َك أَيُّها املَِسيح، يا حاِمًال َصلِ َك. َونَسُجَد لَ افتقادك، ألن نَلَقاك بالَدالّة، ِعْنَد َعوَدتِ

وس. اآلَن وإىل األبد. اَك َونَشُكَر ُروَحَك الَحيَّ الُقدُّ أَبَ َفر، َونَحَمَد  الظَ

(من صلوات األحد اثلاين من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب)

ترتيلة الختام
إرَحم يا رّب َشعَبك

܀ إرَحم يا رّب إرَحم شعبك وال تسخط علينا إىل األبد.

܀ أبسُط يديَّ بشكِل صليب، وعىل يديَّ مناديُل األّمهات، وسوُد الطرحات أننُي 

الجرحى، وآُه الرصخات مسامرُي صلبي يا سيّدي. ألحزُن يف عيوِن األطفال والكآبُة 

عىل جباه الرجال، وإليَك أمدُّ يدي وأقول...

܀ يا مواسَم الرحمِة يا سيّدي إرحم شعبي قبَل أن ميوَت فيه الرجاء، ويضيَع عنه درُب 

الفداء، وحوّل رصاخي وآخي إىل نشيد األناشيد.



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

املُحِيي  َك  يبَ َصلِ َكرَِّم  نُ أَن  املَِسيح،  يُسوع  نا  ربَّ يا  لَنا،  أهِّ

َك  يبُ َصلِ الِبيَعة:  مَع  ُمرَدِِّديَن  ُه  وَنَحِملَ واالبِتَهاج،  بالَفرَِح 

كُر إىل األبد. َك املَجُد والشُّ ا! لَ ا وَفَخرُنَ َملَجأُنَ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اإلث�ني من زمن ا�صليب يف كتاب القّداس املارو�)

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 ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن 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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٢األحد الثاني بعد عيد الصليب: تدمير الهيكل ونهاية األزمنة

ترتيلة األحد
األحد: لحن بَْصْفُرا َصِيل ُدانِيال (نَفَحاُت الِعطِر العذِب)

َك يبُ ْك َصلِ ملِ ليَ ُوسَع األرِض وَالَسامءْ، فَ

َناْء ِبيَعْه وَاألَب ْحَفْظ بالَسالِم الْ يَ وَل

ُه اِجِديَن لَ ِمنْي أَلسَّ لَّ الحاكِ ْنُرص كُ يَ

بَق الُسوَر األَِمنْي يَْحِمي املُؤِمننْي! يَ وَل

܀܀܀

َة يبَ يَعَة اإلمياِن، ِخطِّ وباِك يا ِب طُ

اْر وِب الَعِريِس املُْختَ ِن املَْصلُ الَحيِّ اإلِب

وْن يِب َمْحُفوظُ أَبناؤُِك َموُسوُموْن بالَصلِ

ِد األَرشَاْر يْ ْنُجوَن ِمْن كَ ِمِه يَ ِبرَْس

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اإلث�ني من زمن ا�صليب يف كتاب القّداس املارو�)

المزمور ٥٣ (٥٢)
الِحات  يَس إِله" فََسَدت أَعاملُهم وقبَحت ولَيَس َمن يَصنُع الصَّ ܀ قاَل الجاِهُل يف قَلبه: "لَ

وا َجميًعا  ِمُس الله ܀ قِد اْرتَدُّ لتَ امَء عىل بَني آدَم لِرَيى هل ِمن عاِقل يَ ܀ أَطَلَّ اللُه ِمَن السَّ

لوَن  يأكُ الَّذيَن  ِْم  اإلِث ُة  َعلَ فَ يَْدري  أَال  ܀  واِحد  وال  الِحاِت  الصَّ يَصنُع  من  ولَيَس  َفَسدوا  فَ

رتَِعبوَن رُعباً َحيُث ال رُْعٌب ِألَنَّ اللَه  ُل الُخبُز وال يَْدعوَن الله؟ ܀ ُهناَك يَ َشْعبي كام يُؤكَ

ِصْهيوَن  ِمن  يأيت  الَّذي  َمِن  ܀  َذهم  بَ نَ اللَه  ِألَنَّ  تَهم  أَخَزيْ لَقد  ُمحاِرصَِك.  ِعظاَم  ُد  دِّ بَ يُ

ْعقوُب ويَفرَُح إِْرسائيل ܀ املجُد  ِهُج يَ بتَ رُدُّ اللُه أَْرسى َشعِبه يَ ِبالَخالِص ِإلِْرسائيل؟ ܀ حنَي يَ

لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١٩/١٥-٣٤)

وبَُكم  لُ قُ وا  ِقظُ أَيْ يَمة!  الَسلِ تُْفِسُد األَْخالَق  َة  ئَ الَسيِّ املَُعاَرشَاِت  إِنَّ  وا!  تَِضلُّ " ال 

أَقُوُل هَذا إلِْخَجالُِكم!" الله!  وَن  ْجَهلُ يَ ِمْنُكم  ْعًضا  بَ إِنَّ  فَ أُوا،  تَْخطَ ْقَوى، وال  التَ ِب

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ١/٢٤-١٤)

َكل.  ِة الَهيْ يَ ِن رَُه إِىل أَبْ وَن نَظَ ِفتُ لْ ا ِمنُه تَالِميُذُه يَ َدنَ َكِل وَمَىض. فَ َخرََج يَُسوُع ِمَن الَهيْ

َعىل  َحَجٌر  ُهَنا  ْرتََك  يُ ْن  لَ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُه؟  لَّ كُ هَذا  ُروَن  تَْنظُ «أَال  ُهم:  لَ اَل  وقَ أََجاَب  فَ

ْنَقض». إِالَّ ويُ َحَجٍر 

َنا  ْل لَ ائِلني: «قُ ِفرَاٍد قَ ُه التَالِميُذ عىل انْ ْن ا ِم ِل الَزيتُون، َدنَ وفياَم ُهَو َجالٌِس َعىل َجبَ

ُهم:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  فَ الَعالَم؟».  ِة  َهايَ ونِ َمِجيِئَك  َعالَمُة  ِهَي  وَما  هَذا،  يَُكوُن  َمتَى 

وَن  ِضلُّ ويُ املَِسيح!  ُهَو  ا  «أَنَ ائِلني:  قَ ِباْسِمي  أْتُوَن  َسيَ فَكِثرُيوَن  أََحد!  ُكم  ِضلَّ يُ أَْن  «إِْحَذُروا 

أَْن  بُدَّ  فال  وا!  تَرْتَِعبُ ال  ُروا،  أُنْظُ ُحُروب،  اِر  أَْخبَ وِب ِبُحُروٍب  تَْسَمُعوَن  وَسوَْف  الَكِثريِين. 

َكة،  َمْملَ َعىل  َكٌة  وَمْملَ ة،  أُمَّ َعىل  ٌة  أُمَّ ُقوُم  َستَ ْعد!  بَ ُة  َهايَ الِن َسِت  يْ لَ ولِكْن  هَذا.  يَْحُدَث  

ُمونَُكم إِىل  ْسلِ ٍذ يُ ِئ ه أَوَُّل املََخاض. ِحيَن لُّ َن َشتَّى، وهَذا كُ وتَُكوُن َمَجاَعاٌت وزَالزُِل يف أََماكِ

رْيُوَن  الَكِث رْتَدُّ  يَ ٍذ  ِئ وِحيَن اْسِمي.  أَْجِل  ِمْن  ِم  األَُم َجِميُع  ِغُضُكم  بْ ويُ ونَُكم،  لُ ْقتُ ويَ الِضيق، 

ٌة  َذبَ كَ اُء  يَ ِب أَنْ ُقوُم  ويَ ْعًضا.  بَ ْعُضُهم  بَ ِغُض  بْ ويُ ْعًضا،  بَ ْعُضُهم  بَ ُم  ْسلِ ويُ ان،  اإلمِْيَ َعِن 

ِة  َهايَ ْصِربْ إِىل الِن ُة الَكِثرْيين. وَمْن يَ تَْفُرتُ َمَحبَّ ِْم  وَن الَكِثريِين. ولَِكرْثَِة اإلِث ِضلُّ ِثرُيوَن ويُ كَ

األَُمم،  لَِجِميعِ  َشَهاَدًة  َها  لِّ كُ ِة  املَْسُكونَ يف  هذا  ُكوِت  املَ�لَ إِنْجيِل  ِب ْكَرُز  ويُ ْخلُْص.  يَ

َهايَة». الِن تَأيِْت  ٍذ  ِئ وحيَن

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جورج أبو مرتي)

 ُ ܀ خراُب الهيكِل ومجيُء ابِن االنساِن: يسوع ينبُئ بخراِب الهيكِل يف اليوِم اآلخرِ، ويُفرسِّ
هذا الخراَب للتّالميِذ من عىل جبِل الّزيتوِن، هذا الجبُل الّذي له معاٍن كثريةٌ، نذكُر منها 

اثنني: 

أ يف العهد القديم أّن مجيَء ابِن االنساِن يف اليوِم اآلخِر  ا النبّي قد تنبّ املعنى األّول: أّن زكريّ

يكوُن ِمْن عىل جبل الّزيتون، وهذا تأكيد عىل أّن يسوع هو ابن الله وهو الهيكل الحقيقّي. 

ليُحكم  بتسليم يسوع  يهوذا االسخريوطي  الجبل سيقوم  أّن من هذا  الثاين: فهو  املعنى 

عليه وميوت عىل الصليب، ويقوم يف اليوم الثالث.

هدُف يسوَع يف كالِمه عن خراِب الهيكلِ وربِطه باملجيِء ليك يقوَل لتالميُذه أّن يوَم املجيِء 

الحقيقيِّ يكون عندما تصبح عبادُة الله يف كّل مكان وليس فقط يف هيكٍل هو من صنع 

البرش إمّنا عندما يتحوّل كّل برش إىل هيكٍل حيٍّ لله اآلب.

܀ الحذر من التضليل: إّن الرّب حاول أن يحّذر اإلنسان منذ بدء الخليقة من كّل ما يسبّب 
له التّضليل عن مسار حياته الصحيح، وانحرافه وراء مهاترات وأشخاص يوهمون الناس 

املناخ،  وعالمات  األزمنة  عالمات  قراءة  خالل  من  املستقبل،  قراءة  يستطيعون  بأنّهم 

من  وكّل  واملنّجمني  املخادعني  بأّن  ويحّذرنا  هنا  يسوع  فيأيت  العامل.  بنهاية  ويربطونها 

االحداث  أّن  يسوع  يؤكّد  هنا  ومن  صدقوا.  ولو  كّذابون  العامل،  هذا  ويالِت  يستقرئ 

د حياته،  ِقلُق اإلنساَن ويهدُّ ة من حروٍب وزالزَل وكلِّ ما يرافُقها من ويالٍت وكلِّ ما يُ التاريخيّ

ا للتوبة والصمود والثبات يف إميانه رغم كّل ما  هو يف الحقيقِة سبٌب يجعل اإلنسان توّاقً

يعيشه. فالدعوة لنا جميًعا أن نثبَت يف إمياننا ونصَرب عىل هذه الويالت ألّن املنتَرص الوحيَد 

ة هي األقوى. يف النهايَة هو الربُّ مهام كرُثِت الرشور، فقوُّة املحبّ

܀ البغض الَجامعّي: يصّور لنا الكاتب أّن املؤمَن هو الّذي يتعرُّض لكلِّ أنواِع البغِض والكرِه 
نا أماَم مشهِد أسبوِع اآلالِم مع يسوَع املسيِح وهذه  ِك واإلذالِل والّشتيمِة والتخويِن، وكأنّ والرتَّ

العذاباِت  هذه  كّل  من  الهدَف  أّن  ليتّضَح   وقيامِته.  ه  وموتِ يسوَع  آالِم  مسبقٌة عن  صورُة 

ِة إمّنا هو مسريتُه الفضىل نحو  ه اليوميّ الّتي يعيُشها كلُّ مسيحيٍّ يف حياتِ واالضطهاداِت 

ُه بيسوعَ. تحقيِق هدِف رسالِته أال وهي التشبّ

واملهّم أّن نعرف أّن نهاية كّل إنسان باملوت، هي الطريقة األمثل لبلوغ امللكوت عمًال بقول 

ها تّنئ لتبلغ غايتها. بولس الرسول: أنا أشتاق ليك أموت وأتّحد باملسيح، وإّن الخليقة كلّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ِنيها،  بَ َوَجِميعِ  للِبيَعِة  َمِنيًعا  ُسورًا  الِضياء،  الساِطُع  املُحِيي،  َك  يبُ َصلِ  ، يا ربُّ ُكْن،  ليَ فَ

ِظِريَن  تَ املُن نَحُن  َجِميًعا،  ل  نؤهَّ لَِكياَم  املَعُمورَة،  لِّ  كُ يف  تَجِديِدِه  ِعيَد  َكرُِّموَن  يُ ِذيَن  أَلَّ

يَب  َك أَيُّها املَِسيح، يا حاِمًال َصلِ َك. َونَسُجَد لَ افتقادك، ألن نَلَقاك بالَدالّة، ِعْنَد َعوَدتِ

وس. اآلَن وإىل األبد. اَك َونَشُكَر ُروَحَك الَحيَّ الُقدُّ أَبَ َفر، َونَحَمَد  الظَ

(من صلوات األحد اثلاين من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب)

ترتيلة الختام
إرَحم يا رّب َشعَبك

܀ إرَحم يا رّب إرَحم شعبك وال تسخط علينا إىل األبد.

܀ أبسُط يديَّ بشكِل صليب، وعىل يديَّ مناديُل األّمهات، وسوُد الطرحات أننُي 

الجرحى، وآُه الرصخات مسامرُي صلبي يا سيّدي. ألحزُن يف عيوِن األطفال والكآبُة 

عىل جباه الرجال، وإليَك أمدُّ يدي وأقول...

܀ يا مواسَم الرحمِة يا سيّدي إرحم شعبي قبَل أن ميوَت فيه الرجاء، ويضيَع عنه درُب 

الفداء، وحوّل رصاخي وآخي إىل نشيد األناشيد.



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

املُحِيي  َك  يبَ َصلِ َكرَِّم  نُ أَن  املَِسيح،  يُسوع  نا  ربَّ يا  لَنا،  أهِّ

َك  يبُ َصلِ الِبيَعة:  مَع  ُمرَدِِّديَن  ُه  وَنَحِملَ واالبِتَهاج،  بالَفرَِح 

كُر إىل األبد. َك املَجُد والشُّ ا! لَ ا وَفَخرُنَ َملَجأُنَ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اإلث�ني من زمن ا�صليب يف كتاب القّداس املارو�)

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 ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن 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

٣

ترتيلة األحد
األحد: لحن بَْصْفُرا َصِيل ُدانِيال (نَفَحاُت الِعطِر العذِب)

َك يبُ ْك َصلِ ملِ ليَ ُوسَع األرِض وَالَسامءْ، فَ

َناْء ِبيَعْه وَاألَب ْحَفْظ بالَسالِم الْ يَ وَل

ُه اِجِديَن لَ ِمنْي أَلسَّ لَّ الحاكِ ْنُرص كُ يَ

بَق الُسوَر األَِمنْي يَْحِمي املُؤِمننْي! يَ وَل

܀܀܀

َة يبَ يَعَة اإلمياِن، ِخطِّ وباِك يا ِب طُ

اْر وِب الَعِريِس املُْختَ ِن املَْصلُ الَحيِّ اإلِب

وْن يِب َمْحُفوظُ أَبناؤُِك َموُسوُموْن بالَصلِ

ِد األَرشَاْر يْ ْنُجوَن ِمْن كَ ِمِه يَ ِبرَْس

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اإلث�ني من زمن ا�صليب يف كتاب القّداس املارو�)

المزمور ٥٣ (٥٢)
الِحات  يَس إِله" فََسَدت أَعاملُهم وقبَحت ولَيَس َمن يَصنُع الصَّ ܀ قاَل الجاِهُل يف قَلبه: "لَ

وا َجميًعا  ِمُس الله ܀ قِد اْرتَدُّ لتَ امَء عىل بَني آدَم لِرَيى هل ِمن عاِقل يَ ܀ أَطَلَّ اللُه ِمَن السَّ

لوَن  يأكُ الَّذيَن  ِْم  اإلِث ُة  َعلَ فَ يَْدري  أَال  ܀  واِحد  وال  الِحاِت  الصَّ يَصنُع  من  ولَيَس  َفَسدوا  فَ

رتَِعبوَن رُعباً َحيُث ال رُْعٌب ِألَنَّ اللَه  ُل الُخبُز وال يَْدعوَن الله؟ ܀ ُهناَك يَ َشْعبي كام يُؤكَ

ِصْهيوَن  ِمن  يأيت  الَّذي  َمِن  ܀  َذهم  بَ نَ اللَه  ِألَنَّ  تَهم  أَخَزيْ لَقد  ُمحاِرصَِك.  ِعظاَم  ُد  دِّ بَ يُ

ْعقوُب ويَفرَُح إِْرسائيل ܀ املجُد  ِهُج يَ بتَ رُدُّ اللُه أَْرسى َشعِبه يَ ِبالَخالِص ِإلِْرسائيل؟ ܀ حنَي يَ

لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١٩/١٥-٣٤)

وبَُكم  لُ قُ وا  ِقظُ أَيْ يَمة!  الَسلِ تُْفِسُد األَْخالَق  َة  ئَ الَسيِّ املَُعاَرشَاِت  إِنَّ  وا!  تَِضلُّ " ال 

أَقُوُل هَذا إلِْخَجالُِكم!" الله!  وَن  ْجَهلُ يَ ِمْنُكم  ْعًضا  بَ إِنَّ  فَ أُوا،  تَْخطَ ْقَوى، وال  التَ ِب

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ١/٢٤-١٤)

َكل.  ِة الَهيْ يَ ِن رَُه إِىل أَبْ وَن نَظَ ِفتُ لْ ا ِمنُه تَالِميُذُه يَ َدنَ َكِل وَمَىض. فَ َخرََج يَُسوُع ِمَن الَهيْ

َعىل  َحَجٌر  ُهَنا  ْرتََك  يُ ْن  لَ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُه؟  لَّ كُ هَذا  ُروَن  تَْنظُ «أَال  ُهم:  لَ اَل  وقَ أََجاَب  فَ

ْنَقض». إِالَّ ويُ َحَجٍر 

َنا  ْل لَ ائِلني: «قُ ِفرَاٍد قَ ُه التَالِميُذ عىل انْ ْن ا ِم ِل الَزيتُون، َدنَ وفياَم ُهَو َجالٌِس َعىل َجبَ

ُهم:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  فَ الَعالَم؟».  ِة  َهايَ ونِ َمِجيِئَك  َعالَمُة  ِهَي  وَما  هَذا،  يَُكوُن  َمتَى 

وَن  ِضلُّ ويُ املَِسيح!  ُهَو  ا  «أَنَ ائِلني:  قَ ِباْسِمي  أْتُوَن  َسيَ فَكِثرُيوَن  أََحد!  ُكم  ِضلَّ يُ أَْن  «إِْحَذُروا 

أَْن  بُدَّ  فال  وا!  تَرْتَِعبُ ال  ُروا،  أُنْظُ ُحُروب،  اِر  أَْخبَ وِب ِبُحُروٍب  تَْسَمُعوَن  وَسوَْف  الَكِثريِين. 

َكة،  َمْملَ َعىل  َكٌة  وَمْملَ ة،  أُمَّ َعىل  ٌة  أُمَّ ُقوُم  َستَ ْعد!  بَ ُة  َهايَ الِن َسِت  يْ لَ ولِكْن  هَذا.  يَْحُدَث  

ُمونَُكم إِىل  ْسلِ ٍذ يُ ِئ ه أَوَُّل املََخاض. ِحيَن لُّ َن َشتَّى، وهَذا كُ وتَُكوُن َمَجاَعاٌت وزَالزُِل يف أََماكِ

رْيُوَن  الَكِث رْتَدُّ  يَ ٍذ  ِئ وِحيَن اْسِمي.  أَْجِل  ِمْن  ِم  األَُم َجِميُع  ِغُضُكم  بْ ويُ ونَُكم،  لُ ْقتُ ويَ الِضيق، 

ٌة  َذبَ كَ اُء  يَ ِب أَنْ ُقوُم  ويَ ْعًضا.  بَ ْعُضُهم  بَ ِغُض  بْ ويُ ْعًضا،  بَ ْعُضُهم  بَ ُم  ْسلِ ويُ ان،  اإلمِْيَ َعِن 

ِة  َهايَ ْصِربْ إِىل الِن ُة الَكِثرْيين. وَمْن يَ تَْفُرتُ َمَحبَّ ِْم  وَن الَكِثريِين. ولَِكرْثَِة اإلِث ِضلُّ ِثرُيوَن ويُ كَ

األَُمم،  لَِجِميعِ  َشَهاَدًة  َها  لِّ كُ ِة  املَْسُكونَ يف  هذا  ُكوِت  املَ�لَ إِنْجيِل  ِب ْكَرُز  ويُ ْخلُْص.  يَ

َهايَة». الِن تَأيِْت  ٍذ  ِئ وحيَن

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جورج أبو مرتي)

 ُ ܀ خراُب الهيكِل ومجيُء ابِن االنساِن: يسوع ينبُئ بخراِب الهيكِل يف اليوِم اآلخرِ، ويُفرسِّ
هذا الخراَب للتّالميِذ من عىل جبِل الّزيتوِن، هذا الجبُل الّذي له معاٍن كثريةٌ، نذكُر منها 

اثنني: 

أ يف العهد القديم أّن مجيَء ابِن االنساِن يف اليوِم اآلخِر  ا النبّي قد تنبّ املعنى األّول: أّن زكريّ

يكوُن ِمْن عىل جبل الّزيتون، وهذا تأكيد عىل أّن يسوع هو ابن الله وهو الهيكل الحقيقّي. 

ليُحكم  بتسليم يسوع  يهوذا االسخريوطي  الجبل سيقوم  أّن من هذا  الثاين: فهو  املعنى 

عليه وميوت عىل الصليب، ويقوم يف اليوم الثالث.

هدُف يسوَع يف كالِمه عن خراِب الهيكلِ وربِطه باملجيِء ليك يقوَل لتالميُذه أّن يوَم املجيِء 

الحقيقيِّ يكون عندما تصبح عبادُة الله يف كّل مكان وليس فقط يف هيكٍل هو من صنع 

البرش إمّنا عندما يتحوّل كّل برش إىل هيكٍل حيٍّ لله اآلب.

܀ الحذر من التضليل: إّن الرّب حاول أن يحّذر اإلنسان منذ بدء الخليقة من كّل ما يسبّب 
له التّضليل عن مسار حياته الصحيح، وانحرافه وراء مهاترات وأشخاص يوهمون الناس 

املناخ،  وعالمات  األزمنة  عالمات  قراءة  خالل  من  املستقبل،  قراءة  يستطيعون  بأنّهم 

من  وكّل  واملنّجمني  املخادعني  بأّن  ويحّذرنا  هنا  يسوع  فيأيت  العامل.  بنهاية  ويربطونها 

االحداث  أّن  يسوع  يؤكّد  هنا  ومن  صدقوا.  ولو  كّذابون  العامل،  هذا  ويالِت  يستقرئ 

د حياته،  ِقلُق اإلنساَن ويهدُّ ة من حروٍب وزالزَل وكلِّ ما يرافُقها من ويالٍت وكلِّ ما يُ التاريخيّ

ا للتوبة والصمود والثبات يف إميانه رغم كّل ما  هو يف الحقيقِة سبٌب يجعل اإلنسان توّاقً

يعيشه. فالدعوة لنا جميًعا أن نثبَت يف إمياننا ونصَرب عىل هذه الويالت ألّن املنتَرص الوحيَد 

ة هي األقوى. يف النهايَة هو الربُّ مهام كرُثِت الرشور، فقوُّة املحبّ

܀ البغض الَجامعّي: يصّور لنا الكاتب أّن املؤمَن هو الّذي يتعرُّض لكلِّ أنواِع البغِض والكرِه 
نا أماَم مشهِد أسبوِع اآلالِم مع يسوَع املسيِح وهذه  ِك واإلذالِل والّشتيمِة والتخويِن، وكأنّ والرتَّ

العذاباِت  هذه  كّل  من  الهدَف  أّن  ليتّضَح   وقيامِته.  ه  وموتِ يسوَع  آالِم  مسبقٌة عن  صورُة 

ِة إمّنا هو مسريتُه الفضىل نحو  ه اليوميّ الّتي يعيُشها كلُّ مسيحيٍّ يف حياتِ واالضطهاداِت 

ُه بيسوعَ. تحقيِق هدِف رسالِته أال وهي التشبّ

واملهّم أّن نعرف أّن نهاية كّل إنسان باملوت، هي الطريقة األمثل لبلوغ امللكوت عمًال بقول 

ها تّنئ لتبلغ غايتها. بولس الرسول: أنا أشتاق ليك أموت وأتّحد باملسيح، وإّن الخليقة كلّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد الثاني بعد عيد الصليب: تدمير الهيكل ونهاية األزمنة

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

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

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

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

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

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ِنيها،  بَ َوَجِميعِ  للِبيَعِة  َمِنيًعا  ُسورًا  الِضياء،  الساِطُع  املُحِيي،  َك  يبُ َصلِ  ، يا ربُّ ُكْن،  ليَ فَ

ِظِريَن  تَ املُن نَحُن  َجِميًعا،  ل  نؤهَّ لَِكياَم  املَعُمورَة،  لِّ  كُ يف  تَجِديِدِه  ِعيَد  َكرُِّموَن  يُ ِذيَن  أَلَّ

يَب  َك أَيُّها املَِسيح، يا حاِمًال َصلِ َك. َونَسُجَد لَ افتقادك، ألن نَلَقاك بالَدالّة، ِعْنَد َعوَدتِ

وس. اآلَن وإىل األبد. اَك َونَشُكَر ُروَحَك الَحيَّ الُقدُّ أَبَ َفر، َونَحَمَد  الظَ

(من صلوات األحد اثلاين من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب)

ترتيلة الختام
إرَحم يا رّب َشعَبك

܀ إرَحم يا رّب إرَحم شعبك وال تسخط علينا إىل األبد.

܀ أبسُط يديَّ بشكِل صليب، وعىل يديَّ مناديُل األّمهات، وسوُد الطرحات أننُي 

الجرحى، وآُه الرصخات مسامرُي صلبي يا سيّدي. ألحزُن يف عيوِن األطفال والكآبُة 

عىل جباه الرجال، وإليَك أمدُّ يدي وأقول...

܀ يا مواسَم الرحمِة يا سيّدي إرحم شعبي قبَل أن ميوَت فيه الرجاء، ويضيَع عنه درُب 

الفداء، وحوّل رصاخي وآخي إىل نشيد األناشيد.



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

املُحِيي  َك  يبَ َصلِ َكرَِّم  نُ أَن  املَِسيح،  يُسوع  نا  ربَّ يا  لَنا،  أهِّ

َك  يبُ َصلِ الِبيَعة:  مَع  ُمرَدِِّديَن  ُه  وَنَحِملَ واالبِتَهاج،  بالَفرَِح 

كُر إىل األبد. َك املَجُد والشُّ ا! لَ ا وَفَخرُنَ َملَجأُنَ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اإلث�ني من زمن ا�صليب يف كتاب القّداس املارو�)

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 ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن 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
األحد: لحن بَْصْفُرا َصِيل ُدانِيال (نَفَحاُت الِعطِر العذِب)

َك يبُ ْك َصلِ ملِ ليَ ُوسَع األرِض وَالَسامءْ، فَ

َناْء ِبيَعْه وَاألَب ْحَفْظ بالَسالِم الْ يَ وَل

ُه اِجِديَن لَ ِمنْي أَلسَّ لَّ الحاكِ ْنُرص كُ يَ

بَق الُسوَر األَِمنْي يَْحِمي املُؤِمننْي! يَ وَل

܀܀܀

َة يبَ يَعَة اإلمياِن، ِخطِّ وباِك يا ِب طُ

اْر وِب الَعِريِس املُْختَ ِن املَْصلُ الَحيِّ اإلِب

وْن يِب َمْحُفوظُ أَبناؤُِك َموُسوُموْن بالَصلِ

ِد األَرشَاْر يْ ْنُجوَن ِمْن كَ ِمِه يَ ِبرَْس

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اإلث�ني من زمن ا�صليب يف كتاب القّداس املارو�)

المزمور ٥٣ (٥٢)
الِحات  يَس إِله" فََسَدت أَعاملُهم وقبَحت ولَيَس َمن يَصنُع الصَّ ܀ قاَل الجاِهُل يف قَلبه: "لَ

وا َجميًعا  ِمُس الله ܀ قِد اْرتَدُّ لتَ امَء عىل بَني آدَم لِرَيى هل ِمن عاِقل يَ ܀ أَطَلَّ اللُه ِمَن السَّ

لوَن  يأكُ الَّذيَن  ِْم  اإلِث ُة  َعلَ فَ يَْدري  أَال  ܀  واِحد  وال  الِحاِت  الصَّ يَصنُع  من  ولَيَس  َفَسدوا  فَ

رتَِعبوَن رُعباً َحيُث ال رُْعٌب ِألَنَّ اللَه  ُل الُخبُز وال يَْدعوَن الله؟ ܀ ُهناَك يَ َشْعبي كام يُؤكَ

ِصْهيوَن  ِمن  يأيت  الَّذي  َمِن  ܀  َذهم  بَ نَ اللَه  ِألَنَّ  تَهم  أَخَزيْ لَقد  ُمحاِرصَِك.  ِعظاَم  ُد  دِّ بَ يُ

ْعقوُب ويَفرَُح إِْرسائيل ܀ املجُد  ِهُج يَ بتَ رُدُّ اللُه أَْرسى َشعِبه يَ ِبالَخالِص ِإلِْرسائيل؟ ܀ حنَي يَ

لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١٩/١٥-٣٤)

وبَُكم  لُ قُ وا  ِقظُ أَيْ يَمة!  الَسلِ تُْفِسُد األَْخالَق  َة  ئَ الَسيِّ املَُعاَرشَاِت  إِنَّ  وا!  تَِضلُّ " ال 

أَقُوُل هَذا إلِْخَجالُِكم!" الله!  وَن  ْجَهلُ يَ ِمْنُكم  ْعًضا  بَ إِنَّ  فَ أُوا،  تَْخطَ ْقَوى، وال  التَ ِب

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ١/٢٤-١٤)

َكل.  ِة الَهيْ يَ ِن رَُه إِىل أَبْ وَن نَظَ ِفتُ لْ ا ِمنُه تَالِميُذُه يَ َدنَ َكِل وَمَىض. فَ َخرََج يَُسوُع ِمَن الَهيْ

َعىل  َحَجٌر  ُهَنا  ْرتََك  يُ ْن  لَ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُه؟  لَّ كُ هَذا  ُروَن  تَْنظُ «أَال  ُهم:  لَ اَل  وقَ أََجاَب  فَ

ْنَقض». إِالَّ ويُ َحَجٍر 

َنا  ْل لَ ائِلني: «قُ ِفرَاٍد قَ ُه التَالِميُذ عىل انْ ْن ا ِم ِل الَزيتُون، َدنَ وفياَم ُهَو َجالٌِس َعىل َجبَ

ُهم:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  فَ الَعالَم؟».  ِة  َهايَ ونِ َمِجيِئَك  َعالَمُة  ِهَي  وَما  هَذا،  يَُكوُن  َمتَى 

وَن  ِضلُّ ويُ املَِسيح!  ُهَو  ا  «أَنَ ائِلني:  قَ ِباْسِمي  أْتُوَن  َسيَ فَكِثرُيوَن  أََحد!  ُكم  ِضلَّ يُ أَْن  «إِْحَذُروا 

أَْن  بُدَّ  فال  وا!  تَرْتَِعبُ ال  ُروا،  أُنْظُ ُحُروب،  اِر  أَْخبَ وِب ِبُحُروٍب  تَْسَمُعوَن  وَسوَْف  الَكِثريِين. 

َكة،  َمْملَ َعىل  َكٌة  وَمْملَ ة،  أُمَّ َعىل  ٌة  أُمَّ ُقوُم  َستَ ْعد!  بَ ُة  َهايَ الِن َسِت  يْ لَ ولِكْن  هَذا.  يَْحُدَث  

ُمونَُكم إِىل  ْسلِ ٍذ يُ ِئ ه أَوَُّل املََخاض. ِحيَن لُّ َن َشتَّى، وهَذا كُ وتَُكوُن َمَجاَعاٌت وزَالزُِل يف أََماكِ

رْيُوَن  الَكِث رْتَدُّ  يَ ٍذ  ِئ وِحيَن اْسِمي.  أَْجِل  ِمْن  ِم  األَُم َجِميُع  ِغُضُكم  بْ ويُ ونَُكم،  لُ ْقتُ ويَ الِضيق، 

ٌة  َذبَ كَ اُء  يَ ِب أَنْ ُقوُم  ويَ ْعًضا.  بَ ْعُضُهم  بَ ِغُض  بْ ويُ ْعًضا،  بَ ْعُضُهم  بَ ُم  ْسلِ ويُ ان،  اإلمِْيَ َعِن 

ِة  َهايَ ْصِربْ إِىل الِن ُة الَكِثرْيين. وَمْن يَ تَْفُرتُ َمَحبَّ ِْم  وَن الَكِثريِين. ولَِكرْثَِة اإلِث ِضلُّ ِثرُيوَن ويُ كَ

األَُمم،  لَِجِميعِ  َشَهاَدًة  َها  لِّ كُ ِة  املَْسُكونَ يف  هذا  ُكوِت  املَ�لَ إِنْجيِل  ِب ْكَرُز  ويُ ْخلُْص.  يَ

َهايَة». الِن تَأيِْت  ٍذ  ِئ وحيَن

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جورج أبو مرتي)

 ُ ܀ خراُب الهيكِل ومجيُء ابِن االنساِن: يسوع ينبُئ بخراِب الهيكِل يف اليوِم اآلخرِ، ويُفرسِّ
هذا الخراَب للتّالميِذ من عىل جبِل الّزيتوِن، هذا الجبُل الّذي له معاٍن كثريةٌ، نذكُر منها 

اثنني: 

أ يف العهد القديم أّن مجيَء ابِن االنساِن يف اليوِم اآلخِر  ا النبّي قد تنبّ املعنى األّول: أّن زكريّ

يكوُن ِمْن عىل جبل الّزيتون، وهذا تأكيد عىل أّن يسوع هو ابن الله وهو الهيكل الحقيقّي. 

ليُحكم  بتسليم يسوع  يهوذا االسخريوطي  الجبل سيقوم  أّن من هذا  الثاين: فهو  املعنى 

عليه وميوت عىل الصليب، ويقوم يف اليوم الثالث.

هدُف يسوَع يف كالِمه عن خراِب الهيكلِ وربِطه باملجيِء ليك يقوَل لتالميُذه أّن يوَم املجيِء 

الحقيقيِّ يكون عندما تصبح عبادُة الله يف كّل مكان وليس فقط يف هيكٍل هو من صنع 

البرش إمّنا عندما يتحوّل كّل برش إىل هيكٍل حيٍّ لله اآلب.

܀ الحذر من التضليل: إّن الرّب حاول أن يحّذر اإلنسان منذ بدء الخليقة من كّل ما يسبّب 
له التّضليل عن مسار حياته الصحيح، وانحرافه وراء مهاترات وأشخاص يوهمون الناس 

املناخ،  وعالمات  األزمنة  عالمات  قراءة  خالل  من  املستقبل،  قراءة  يستطيعون  بأنّهم 

من  وكّل  واملنّجمني  املخادعني  بأّن  ويحّذرنا  هنا  يسوع  فيأيت  العامل.  بنهاية  ويربطونها 

االحداث  أّن  يسوع  يؤكّد  هنا  ومن  صدقوا.  ولو  كّذابون  العامل،  هذا  ويالِت  يستقرئ 

د حياته،  ِقلُق اإلنساَن ويهدُّ ة من حروٍب وزالزَل وكلِّ ما يرافُقها من ويالٍت وكلِّ ما يُ التاريخيّ

ا للتوبة والصمود والثبات يف إميانه رغم كّل ما  هو يف الحقيقِة سبٌب يجعل اإلنسان توّاقً

يعيشه. فالدعوة لنا جميًعا أن نثبَت يف إمياننا ونصَرب عىل هذه الويالت ألّن املنتَرص الوحيَد 

ة هي األقوى. يف النهايَة هو الربُّ مهام كرُثِت الرشور، فقوُّة املحبّ

܀ البغض الَجامعّي: يصّور لنا الكاتب أّن املؤمَن هو الّذي يتعرُّض لكلِّ أنواِع البغِض والكرِه 
نا أماَم مشهِد أسبوِع اآلالِم مع يسوَع املسيِح وهذه  ِك واإلذالِل والّشتيمِة والتخويِن، وكأنّ والرتَّ

العذاباِت  هذه  كّل  من  الهدَف  أّن  ليتّضَح   وقيامِته.  ه  وموتِ يسوَع  آالِم  مسبقٌة عن  صورُة 

ِة إمّنا هو مسريتُه الفضىل نحو  ه اليوميّ الّتي يعيُشها كلُّ مسيحيٍّ يف حياتِ واالضطهاداِت 

ُه بيسوعَ. تحقيِق هدِف رسالِته أال وهي التشبّ

واملهّم أّن نعرف أّن نهاية كّل إنسان باملوت، هي الطريقة األمثل لبلوغ امللكوت عمًال بقول 

ها تّنئ لتبلغ غايتها. بولس الرسول: أنا أشتاق ليك أموت وأتّحد باملسيح، وإّن الخليقة كلّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد الثاني بعد عيد الصليب: تدمير الهيكل ونهاية األزمنة

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

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

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

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

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

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ِنيها،  بَ َوَجِميعِ  للِبيَعِة  َمِنيًعا  ُسورًا  الِضياء،  الساِطُع  املُحِيي،  َك  يبُ َصلِ  ، يا ربُّ ُكْن،  ليَ فَ

ِظِريَن  تَ املُن نَحُن  َجِميًعا،  ل  نؤهَّ لَِكياَم  املَعُمورَة،  لِّ  كُ يف  تَجِديِدِه  ِعيَد  َكرُِّموَن  يُ ِذيَن  أَلَّ

يَب  َك أَيُّها املَِسيح، يا حاِمًال َصلِ َك. َونَسُجَد لَ افتقادك، ألن نَلَقاك بالَدالّة، ِعْنَد َعوَدتِ

وس. اآلَن وإىل األبد. اَك َونَشُكَر ُروَحَك الَحيَّ الُقدُّ أَبَ َفر، َونَحَمَد  الظَ

(من صلوات األحد اثلاين من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب)

ترتيلة الختام
إرَحم يا رّب َشعَبك

܀ إرَحم يا رّب إرَحم شعبك وال تسخط علينا إىل األبد.

܀ أبسُط يديَّ بشكِل صليب، وعىل يديَّ مناديُل األّمهات، وسوُد الطرحات أننُي 

الجرحى، وآُه الرصخات مسامرُي صلبي يا سيّدي. ألحزُن يف عيوِن األطفال والكآبُة 

عىل جباه الرجال، وإليَك أمدُّ يدي وأقول...

܀ يا مواسَم الرحمِة يا سيّدي إرحم شعبي قبَل أن ميوَت فيه الرجاء، ويضيَع عنه درُب 

الفداء، وحوّل رصاخي وآخي إىل نشيد األناشيد.



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

املُحِيي  َك  يبَ َصلِ َكرَِّم  نُ أَن  املَِسيح،  يُسوع  نا  ربَّ يا  لَنا،  أهِّ

َك  يبُ َصلِ الِبيَعة:  مَع  ُمرَدِِّديَن  ُه  وَنَحِملَ واالبِتَهاج،  بالَفرَِح 

كُر إىل األبد. َك املَجُد والشُّ ا! لَ ا وَفَخرُنَ َملَجأُنَ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اإلث�ني من زمن ا�صليب يف كتاب القّداس املارو�)

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 ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن 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
األحد: لحن بَْصْفُرا َصِيل ُدانِيال (نَفَحاُت الِعطِر العذِب)

َك يبُ ْك َصلِ ملِ ليَ ُوسَع األرِض وَالَسامءْ، فَ

َناْء ِبيَعْه وَاألَب ْحَفْظ بالَسالِم الْ يَ وَل

ُه اِجِديَن لَ ِمنْي أَلسَّ لَّ الحاكِ ْنُرص كُ يَ

بَق الُسوَر األَِمنْي يَْحِمي املُؤِمننْي! يَ وَل

܀܀܀

َة يبَ يَعَة اإلمياِن، ِخطِّ وباِك يا ِب طُ

اْر وِب الَعِريِس املُْختَ ِن املَْصلُ الَحيِّ اإلِب

وْن يِب َمْحُفوظُ أَبناؤُِك َموُسوُموْن بالَصلِ

ِد األَرشَاْر يْ ْنُجوَن ِمْن كَ ِمِه يَ ِبرَْس

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اإلث�ني من زمن ا�صليب يف كتاب القّداس املارو�)

المزمور ٥٣ (٥٢)
الِحات  يَس إِله" فََسَدت أَعاملُهم وقبَحت ولَيَس َمن يَصنُع الصَّ ܀ قاَل الجاِهُل يف قَلبه: "لَ

وا َجميًعا  ِمُس الله ܀ قِد اْرتَدُّ لتَ امَء عىل بَني آدَم لِرَيى هل ِمن عاِقل يَ ܀ أَطَلَّ اللُه ِمَن السَّ

لوَن  يأكُ الَّذيَن  ِْم  اإلِث ُة  َعلَ فَ يَْدري  أَال  ܀  واِحد  وال  الِحاِت  الصَّ يَصنُع  من  ولَيَس  َفَسدوا  فَ

رتَِعبوَن رُعباً َحيُث ال رُْعٌب ِألَنَّ اللَه  ُل الُخبُز وال يَْدعوَن الله؟ ܀ ُهناَك يَ َشْعبي كام يُؤكَ

ِصْهيوَن  ِمن  يأيت  الَّذي  َمِن  ܀  َذهم  بَ نَ اللَه  ِألَنَّ  تَهم  أَخَزيْ لَقد  ُمحاِرصَِك.  ِعظاَم  ُد  دِّ بَ يُ

ْعقوُب ويَفرَُح إِْرسائيل ܀ املجُد  ِهُج يَ بتَ رُدُّ اللُه أَْرسى َشعِبه يَ ِبالَخالِص ِإلِْرسائيل؟ ܀ حنَي يَ

لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١٩/١٥-٣٤)

وبَُكم  لُ قُ وا  ِقظُ أَيْ يَمة!  الَسلِ تُْفِسُد األَْخالَق  َة  ئَ الَسيِّ املَُعاَرشَاِت  إِنَّ  وا!  تَِضلُّ " ال 

أَقُوُل هَذا إلِْخَجالُِكم!" الله!  وَن  ْجَهلُ يَ ِمْنُكم  ْعًضا  بَ إِنَّ  فَ أُوا،  تَْخطَ ْقَوى، وال  التَ ِب

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ١/٢٤-١٤)

َكل.  ِة الَهيْ يَ ِن رَُه إِىل أَبْ وَن نَظَ ِفتُ لْ ا ِمنُه تَالِميُذُه يَ َدنَ َكِل وَمَىض. فَ َخرََج يَُسوُع ِمَن الَهيْ

َعىل  َحَجٌر  ُهَنا  ْرتََك  يُ ْن  لَ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُه؟  لَّ كُ هَذا  ُروَن  تَْنظُ «أَال  ُهم:  لَ اَل  وقَ أََجاَب  فَ

ْنَقض». إِالَّ ويُ َحَجٍر 

َنا  ْل لَ ائِلني: «قُ ِفرَاٍد قَ ُه التَالِميُذ عىل انْ ْن ا ِم ِل الَزيتُون، َدنَ وفياَم ُهَو َجالٌِس َعىل َجبَ

ُهم:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  فَ الَعالَم؟».  ِة  َهايَ ونِ َمِجيِئَك  َعالَمُة  ِهَي  وَما  هَذا،  يَُكوُن  َمتَى 

وَن  ِضلُّ ويُ املَِسيح!  ُهَو  ا  «أَنَ ائِلني:  قَ ِباْسِمي  أْتُوَن  َسيَ فَكِثرُيوَن  أََحد!  ُكم  ِضلَّ يُ أَْن  «إِْحَذُروا 

أَْن  بُدَّ  فال  وا!  تَرْتَِعبُ ال  ُروا،  أُنْظُ ُحُروب،  اِر  أَْخبَ وِب ِبُحُروٍب  تَْسَمُعوَن  وَسوَْف  الَكِثريِين. 

َكة،  َمْملَ َعىل  َكٌة  وَمْملَ ة،  أُمَّ َعىل  ٌة  أُمَّ ُقوُم  َستَ ْعد!  بَ ُة  َهايَ الِن َسِت  يْ لَ ولِكْن  هَذا.  يَْحُدَث  

ُمونَُكم إِىل  ْسلِ ٍذ يُ ِئ ه أَوَُّل املََخاض. ِحيَن لُّ َن َشتَّى، وهَذا كُ وتَُكوُن َمَجاَعاٌت وزَالزُِل يف أََماكِ

رْيُوَن  الَكِث رْتَدُّ  يَ ٍذ  ِئ وِحيَن اْسِمي.  أَْجِل  ِمْن  ِم  األَُم َجِميُع  ِغُضُكم  بْ ويُ ونَُكم،  لُ ْقتُ ويَ الِضيق، 

ٌة  َذبَ كَ اُء  يَ ِب أَنْ ُقوُم  ويَ ْعًضا.  بَ ْعُضُهم  بَ ِغُض  بْ ويُ ْعًضا،  بَ ْعُضُهم  بَ ُم  ْسلِ ويُ ان،  اإلمِْيَ َعِن 

ِة  َهايَ ْصِربْ إِىل الِن ُة الَكِثرْيين. وَمْن يَ تَْفُرتُ َمَحبَّ ِْم  وَن الَكِثريِين. ولَِكرْثَِة اإلِث ِضلُّ ِثرُيوَن ويُ كَ

األَُمم،  لَِجِميعِ  َشَهاَدًة  َها  لِّ كُ ِة  املَْسُكونَ يف  هذا  ُكوِت  املَ�لَ إِنْجيِل  ِب ْكَرُز  ويُ ْخلُْص.  يَ

َهايَة». الِن تَأيِْت  ٍذ  ِئ وحيَن

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جورج أبو مرتي)

 ُ ܀ خراُب الهيكِل ومجيُء ابِن االنساِن: يسوع ينبُئ بخراِب الهيكِل يف اليوِم اآلخرِ، ويُفرسِّ
هذا الخراَب للتّالميِذ من عىل جبِل الّزيتوِن، هذا الجبُل الّذي له معاٍن كثريةٌ، نذكُر منها 

اثنني: 

أ يف العهد القديم أّن مجيَء ابِن االنساِن يف اليوِم اآلخِر  ا النبّي قد تنبّ املعنى األّول: أّن زكريّ

يكوُن ِمْن عىل جبل الّزيتون، وهذا تأكيد عىل أّن يسوع هو ابن الله وهو الهيكل الحقيقّي. 

ليُحكم  بتسليم يسوع  يهوذا االسخريوطي  الجبل سيقوم  أّن من هذا  الثاين: فهو  املعنى 

عليه وميوت عىل الصليب، ويقوم يف اليوم الثالث.
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هدُف يسوَع يف كالِمه عن خراِب الهيكلِ وربِطه باملجيِء ليك يقوَل لتالميُذه أّن يوَم املجيِء 

الحقيقيِّ يكون عندما تصبح عبادُة الله يف كّل مكان وليس فقط يف هيكٍل هو من صنع 

البرش إمّنا عندما يتحوّل كّل برش إىل هيكٍل حيٍّ لله اآلب.

܀ الحذر من التضليل: إّن الرّب حاول أن يحّذر اإلنسان منذ بدء الخليقة من كّل ما يسبّب 
له التّضليل عن مسار حياته الصحيح، وانحرافه وراء مهاترات وأشخاص يوهمون الناس 

املناخ،  وعالمات  األزمنة  عالمات  قراءة  خالل  من  املستقبل،  قراءة  يستطيعون  بأنّهم 

من  وكّل  واملنّجمني  املخادعني  بأّن  ويحّذرنا  هنا  يسوع  فيأيت  العامل.  بنهاية  ويربطونها 

االحداث  أّن  يسوع  يؤكّد  هنا  ومن  صدقوا.  ولو  كّذابون  العامل،  هذا  ويالِت  يستقرئ 

د حياته،  ِقلُق اإلنساَن ويهدُّ ة من حروٍب وزالزَل وكلِّ ما يرافُقها من ويالٍت وكلِّ ما يُ التاريخيّ

ا للتوبة والصمود والثبات يف إميانه رغم كّل ما  هو يف الحقيقِة سبٌب يجعل اإلنسان توّاقً

يعيشه. فالدعوة لنا جميًعا أن نثبَت يف إمياننا ونصَرب عىل هذه الويالت ألّن املنتَرص الوحيَد 

ة هي األقوى. يف النهايَة هو الربُّ مهام كرُثِت الرشور، فقوُّة املحبّ

܀ البغض الَجامعّي: يصّور لنا الكاتب أّن املؤمَن هو الّذي يتعرُّض لكلِّ أنواِع البغِض والكرِه 
نا أماَم مشهِد أسبوِع اآلالِم مع يسوَع املسيِح وهذه  ِك واإلذالِل والّشتيمِة والتخويِن، وكأنّ والرتَّ

العذاباِت  هذه  كّل  من  الهدَف  أّن  ليتّضَح   وقيامِته.  ه  وموتِ يسوَع  آالِم  مسبقٌة عن  صورُة 

ِة إمّنا هو مسريتُه الفضىل نحو  ه اليوميّ الّتي يعيُشها كلُّ مسيحيٍّ يف حياتِ واالضطهاداِت 

ُه بيسوعَ. تحقيِق هدِف رسالِته أال وهي التشبّ

واملهّم أّن نعرف أّن نهاية كّل إنسان باملوت، هي الطريقة األمثل لبلوغ امللكوت عمًال بقول 

ها تّنئ لتبلغ غايتها. بولس الرسول: أنا أشتاق ليك أموت وأتّحد باملسيح، وإّن الخليقة كلّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد الثاني بعد عيد الصليب: تدمير الهيكل ونهاية األزمنة

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

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

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

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

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

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ِنيها،  بَ َوَجِميعِ  للِبيَعِة  َمِنيًعا  ُسورًا  الِضياء،  الساِطُع  املُحِيي،  َك  يبُ َصلِ  ، يا ربُّ ُكْن،  ليَ فَ

ِظِريَن  تَ املُن نَحُن  َجِميًعا،  ل  نؤهَّ لَِكياَم  املَعُمورَة،  لِّ  كُ يف  تَجِديِدِه  ِعيَد  َكرُِّموَن  يُ ِذيَن  أَلَّ

يَب  َك أَيُّها املَِسيح، يا حاِمًال َصلِ َك. َونَسُجَد لَ افتقادك، ألن نَلَقاك بالَدالّة، ِعْنَد َعوَدتِ

وس. اآلَن وإىل األبد. اَك َونَشُكَر ُروَحَك الَحيَّ الُقدُّ أَبَ َفر، َونَحَمَد  الظَ

(من صلوات األحد اثلاين من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب)

ترتيلة الختام
إرَحم يا رّب َشعَبك

܀ إرَحم يا رّب إرَحم شعبك وال تسخط علينا إىل األبد.

܀ أبسُط يديَّ بشكِل صليب، وعىل يديَّ مناديُل األّمهات، وسوُد الطرحات أننُي 

الجرحى، وآُه الرصخات مسامرُي صلبي يا سيّدي. ألحزُن يف عيوِن األطفال والكآبُة 

عىل جباه الرجال، وإليَك أمدُّ يدي وأقول...

܀ يا مواسَم الرحمِة يا سيّدي إرحم شعبي قبَل أن ميوَت فيه الرجاء، ويضيَع عنه درُب 

الفداء، وحوّل رصاخي وآخي إىل نشيد األناشيد.



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

املُحِيي  َك  يبَ َصلِ َكرَِّم  نُ أَن  املَِسيح،  يُسوع  نا  ربَّ يا  لَنا،  أهِّ

َك  يبُ َصلِ الِبيَعة:  مَع  ُمرَدِِّديَن  ُه  وَنَحِملَ واالبِتَهاج،  بالَفرَِح 

كُر إىل األبد. َك املَجُد والشُّ ا! لَ ا وَفَخرُنَ َملَجأُنَ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اإلث�ني من زمن ا�صليب يف كتاب القّداس املارو�)

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 ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن 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
األحد: لحن بَْصْفُرا َصِيل ُدانِيال (نَفَحاُت الِعطِر العذِب)

َك يبُ ْك َصلِ ملِ ليَ ُوسَع األرِض وَالَسامءْ، فَ

َناْء ِبيَعْه وَاألَب ْحَفْظ بالَسالِم الْ يَ وَل

ُه اِجِديَن لَ ِمنْي أَلسَّ لَّ الحاكِ ْنُرص كُ يَ

بَق الُسوَر األَِمنْي يَْحِمي املُؤِمننْي! يَ وَل

܀܀܀

َة يبَ يَعَة اإلمياِن، ِخطِّ وباِك يا ِب طُ

اْر وِب الَعِريِس املُْختَ ِن املَْصلُ الَحيِّ اإلِب

وْن يِب َمْحُفوظُ أَبناؤُِك َموُسوُموْن بالَصلِ

ِد األَرشَاْر يْ ْنُجوَن ِمْن كَ ِمِه يَ ِبرَْس

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اإلث�ني من زمن ا�صليب يف كتاب القّداس املارو�)

المزمور ٥٣ (٥٢)
الِحات  يَس إِله" فََسَدت أَعاملُهم وقبَحت ولَيَس َمن يَصنُع الصَّ ܀ قاَل الجاِهُل يف قَلبه: "لَ

وا َجميًعا  ِمُس الله ܀ قِد اْرتَدُّ لتَ امَء عىل بَني آدَم لِرَيى هل ِمن عاِقل يَ ܀ أَطَلَّ اللُه ِمَن السَّ

لوَن  يأكُ الَّذيَن  ِْم  اإلِث ُة  َعلَ فَ يَْدري  أَال  ܀  واِحد  وال  الِحاِت  الصَّ يَصنُع  من  ولَيَس  َفَسدوا  فَ

رتَِعبوَن رُعباً َحيُث ال رُْعٌب ِألَنَّ اللَه  ُل الُخبُز وال يَْدعوَن الله؟ ܀ ُهناَك يَ َشْعبي كام يُؤكَ

ِصْهيوَن  ِمن  يأيت  الَّذي  َمِن  ܀  َذهم  بَ نَ اللَه  ِألَنَّ  تَهم  أَخَزيْ لَقد  ُمحاِرصَِك.  ِعظاَم  ُد  دِّ بَ يُ

ْعقوُب ويَفرَُح إِْرسائيل ܀ املجُد  ِهُج يَ بتَ رُدُّ اللُه أَْرسى َشعِبه يَ ِبالَخالِص ِإلِْرسائيل؟ ܀ حنَي يَ

لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١٩/١٥-٣٤)

وبَُكم  لُ قُ وا  ِقظُ أَيْ يَمة!  الَسلِ تُْفِسُد األَْخالَق  َة  ئَ الَسيِّ املَُعاَرشَاِت  إِنَّ  وا!  تَِضلُّ " ال 

أَقُوُل هَذا إلِْخَجالُِكم!" الله!  وَن  ْجَهلُ يَ ِمْنُكم  ْعًضا  بَ إِنَّ  فَ أُوا،  تَْخطَ ْقَوى، وال  التَ ِب

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ١/٢٤-١٤)

َكل.  ِة الَهيْ يَ ِن رَُه إِىل أَبْ وَن نَظَ ِفتُ لْ ا ِمنُه تَالِميُذُه يَ َدنَ َكِل وَمَىض. فَ َخرََج يَُسوُع ِمَن الَهيْ

َعىل  َحَجٌر  ُهَنا  ْرتََك  يُ ْن  لَ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُه؟  لَّ كُ هَذا  ُروَن  تَْنظُ «أَال  ُهم:  لَ اَل  وقَ أََجاَب  فَ

ْنَقض». إِالَّ ويُ َحَجٍر 

َنا  ْل لَ ائِلني: «قُ ِفرَاٍد قَ ُه التَالِميُذ عىل انْ ْن ا ِم ِل الَزيتُون، َدنَ وفياَم ُهَو َجالٌِس َعىل َجبَ

ُهم:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  فَ الَعالَم؟».  ِة  َهايَ ونِ َمِجيِئَك  َعالَمُة  ِهَي  وَما  هَذا،  يَُكوُن  َمتَى 

وَن  ِضلُّ ويُ املَِسيح!  ُهَو  ا  «أَنَ ائِلني:  قَ ِباْسِمي  أْتُوَن  َسيَ فَكِثرُيوَن  أََحد!  ُكم  ِضلَّ يُ أَْن  «إِْحَذُروا 

أَْن  بُدَّ  فال  وا!  تَرْتَِعبُ ال  ُروا،  أُنْظُ ُحُروب،  اِر  أَْخبَ وِب ِبُحُروٍب  تَْسَمُعوَن  وَسوَْف  الَكِثريِين. 

َكة،  َمْملَ َعىل  َكٌة  وَمْملَ ة،  أُمَّ َعىل  ٌة  أُمَّ ُقوُم  َستَ ْعد!  بَ ُة  َهايَ الِن َسِت  يْ لَ ولِكْن  هَذا.  يَْحُدَث  

ُمونَُكم إِىل  ْسلِ ٍذ يُ ِئ ه أَوَُّل املََخاض. ِحيَن لُّ َن َشتَّى، وهَذا كُ وتَُكوُن َمَجاَعاٌت وزَالزُِل يف أََماكِ

رْيُوَن  الَكِث رْتَدُّ  يَ ٍذ  ِئ وِحيَن اْسِمي.  أَْجِل  ِمْن  ِم  األَُم َجِميُع  ِغُضُكم  بْ ويُ ونَُكم،  لُ ْقتُ ويَ الِضيق، 

ٌة  َذبَ كَ اُء  يَ ِب أَنْ ُقوُم  ويَ ْعًضا.  بَ ْعُضُهم  بَ ِغُض  بْ ويُ ْعًضا،  بَ ْعُضُهم  بَ ُم  ْسلِ ويُ ان،  اإلمِْيَ َعِن 

ِة  َهايَ ْصِربْ إِىل الِن ُة الَكِثرْيين. وَمْن يَ تَْفُرتُ َمَحبَّ ِْم  وَن الَكِثريِين. ولَِكرْثَِة اإلِث ِضلُّ ِثرُيوَن ويُ كَ

األَُمم،  لَِجِميعِ  َشَهاَدًة  َها  لِّ كُ ِة  املَْسُكونَ يف  هذا  ُكوِت  املَ�لَ إِنْجيِل  ِب ْكَرُز  ويُ ْخلُْص.  يَ

َهايَة». الِن تَأيِْت  ٍذ  ِئ وحيَن

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جورج أبو مرتي)

 ُ ܀ خراُب الهيكِل ومجيُء ابِن االنساِن: يسوع ينبُئ بخراِب الهيكِل يف اليوِم اآلخرِ، ويُفرسِّ
هذا الخراَب للتّالميِذ من عىل جبِل الّزيتوِن، هذا الجبُل الّذي له معاٍن كثريةٌ، نذكُر منها 

اثنني: 

أ يف العهد القديم أّن مجيَء ابِن االنساِن يف اليوِم اآلخِر  ا النبّي قد تنبّ املعنى األّول: أّن زكريّ

يكوُن ِمْن عىل جبل الّزيتون، وهذا تأكيد عىل أّن يسوع هو ابن الله وهو الهيكل الحقيقّي. 

ليُحكم  بتسليم يسوع  يهوذا االسخريوطي  الجبل سيقوم  أّن من هذا  الثاين: فهو  املعنى 

عليه وميوت عىل الصليب، ويقوم يف اليوم الثالث.

هدُف يسوَع يف كالِمه عن خراِب الهيكلِ وربِطه باملجيِء ليك يقوَل لتالميُذه أّن يوَم املجيِء 

الحقيقيِّ يكون عندما تصبح عبادُة الله يف كّل مكان وليس فقط يف هيكٍل هو من صنع 

البرش إمّنا عندما يتحوّل كّل برش إىل هيكٍل حيٍّ لله اآلب.

܀ الحذر من التضليل: إّن الرّب حاول أن يحّذر اإلنسان منذ بدء الخليقة من كّل ما يسبّب 
له التّضليل عن مسار حياته الصحيح، وانحرافه وراء مهاترات وأشخاص يوهمون الناس 

املناخ،  وعالمات  األزمنة  عالمات  قراءة  خالل  من  املستقبل،  قراءة  يستطيعون  بأنّهم 

من  وكّل  واملنّجمني  املخادعني  بأّن  ويحّذرنا  هنا  يسوع  فيأيت  العامل.  بنهاية  ويربطونها 

االحداث  أّن  يسوع  يؤكّد  هنا  ومن  صدقوا.  ولو  كّذابون  العامل،  هذا  ويالِت  يستقرئ 

د حياته،  ِقلُق اإلنساَن ويهدُّ ة من حروٍب وزالزَل وكلِّ ما يرافُقها من ويالٍت وكلِّ ما يُ التاريخيّ

ا للتوبة والصمود والثبات يف إميانه رغم كّل ما  هو يف الحقيقِة سبٌب يجعل اإلنسان توّاقً

يعيشه. فالدعوة لنا جميًعا أن نثبَت يف إمياننا ونصَرب عىل هذه الويالت ألّن املنتَرص الوحيَد 

ة هي األقوى. يف النهايَة هو الربُّ مهام كرُثِت الرشور، فقوُّة املحبّ

܀ البغض الَجامعّي: يصّور لنا الكاتب أّن املؤمَن هو الّذي يتعرُّض لكلِّ أنواِع البغِض والكرِه 
نا أماَم مشهِد أسبوِع اآلالِم مع يسوَع املسيِح وهذه  ِك واإلذالِل والّشتيمِة والتخويِن، وكأنّ والرتَّ

العذاباِت  هذه  كّل  من  الهدَف  أّن  ليتّضَح   وقيامِته.  ه  وموتِ يسوَع  آالِم  مسبقٌة عن  صورُة 

ِة إمّنا هو مسريتُه الفضىل نحو  ه اليوميّ الّتي يعيُشها كلُّ مسيحيٍّ يف حياتِ واالضطهاداِت 

ُه بيسوعَ. تحقيِق هدِف رسالِته أال وهي التشبّ

واملهّم أّن نعرف أّن نهاية كّل إنسان باملوت، هي الطريقة األمثل لبلوغ امللكوت عمًال بقول 

ها تّنئ لتبلغ غايتها. بولس الرسول: أنا أشتاق ليك أموت وأتّحد باملسيح، وإّن الخليقة كلّ

فرتة صمت وتأّمل (...)
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٦ األحد الثاني بعد عيد الصليب: تدمير الهيكل ونهاية األزمنة

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

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

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

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

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

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ِنيها،  بَ َوَجِميعِ  للِبيَعِة  َمِنيًعا  ُسورًا  الِضياء،  الساِطُع  املُحِيي،  َك  يبُ َصلِ  ، يا ربُّ ُكْن،  ليَ فَ

ِظِريَن  تَ املُن نَحُن  َجِميًعا،  ل  نؤهَّ لَِكياَم  املَعُمورَة،  لِّ  كُ يف  تَجِديِدِه  ِعيَد  َكرُِّموَن  يُ ِذيَن  أَلَّ

يَب  َك أَيُّها املَِسيح، يا حاِمًال َصلِ َك. َونَسُجَد لَ افتقادك، ألن نَلَقاك بالَدالّة، ِعْنَد َعوَدتِ

وس. اآلَن وإىل األبد. اَك َونَشُكَر ُروَحَك الَحيَّ الُقدُّ أَبَ َفر، َونَحَمَد  الظَ

(من صلوات األحد اثلاين من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب)

ترتيلة الختام
إرَحم يا رّب َشعَبك

܀ إرَحم يا رّب إرَحم شعبك وال تسخط علينا إىل األبد.

܀ أبسُط يديَّ بشكِل صليب، وعىل يديَّ مناديُل األّمهات، وسوُد الطرحات أننُي 

الجرحى، وآُه الرصخات مسامرُي صلبي يا سيّدي. ألحزُن يف عيوِن األطفال والكآبُة 

عىل جباه الرجال، وإليَك أمدُّ يدي وأقول...

܀ يا مواسَم الرحمِة يا سيّدي إرحم شعبي قبَل أن ميوَت فيه الرجاء، ويضيَع عنه درُب 

الفداء، وحوّل رصاخي وآخي إىل نشيد األناشيد.



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

املُحِيي  َك  يبَ َصلِ َكرَِّم  نُ أَن  املَِسيح،  يُسوع  نا  ربَّ يا  لَنا،  أهِّ

َك  يبُ َصلِ الِبيَعة:  مَع  ُمرَدِِّديَن  ُه  وَنَحِملَ واالبِتَهاج،  بالَفرَِح 

كُر إىل األبد. َك املَجُد والشُّ ا! لَ ا وَفَخرُنَ َملَجأُنَ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اإلث�ني من زمن ا�صليب يف كتاب القّداس املارو�)

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 ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن 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
األحد: لحن بَْصْفُرا َصِيل ُدانِيال (نَفَحاُت الِعطِر العذِب)

َك يبُ ْك َصلِ ملِ ليَ ُوسَع األرِض وَالَسامءْ، فَ

َناْء ِبيَعْه وَاألَب ْحَفْظ بالَسالِم الْ يَ وَل

ُه اِجِديَن لَ ِمنْي أَلسَّ لَّ الحاكِ ْنُرص كُ يَ

بَق الُسوَر األَِمنْي يَْحِمي املُؤِمننْي! يَ وَل

܀܀܀

َة يبَ يَعَة اإلمياِن، ِخطِّ وباِك يا ِب طُ

اْر وِب الَعِريِس املُْختَ ِن املَْصلُ الَحيِّ اإلِب

وْن يِب َمْحُفوظُ أَبناؤُِك َموُسوُموْن بالَصلِ

ِد األَرشَاْر يْ ْنُجوَن ِمْن كَ ِمِه يَ ِبرَْس

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اإلث�ني من زمن ا�صليب يف كتاب القّداس املارو�)

المزمور ٥٣ (٥٢)
الِحات  يَس إِله" فََسَدت أَعاملُهم وقبَحت ولَيَس َمن يَصنُع الصَّ ܀ قاَل الجاِهُل يف قَلبه: "لَ

وا َجميًعا  ِمُس الله ܀ قِد اْرتَدُّ لتَ امَء عىل بَني آدَم لِرَيى هل ِمن عاِقل يَ ܀ أَطَلَّ اللُه ِمَن السَّ

لوَن  يأكُ الَّذيَن  ِْم  اإلِث ُة  َعلَ فَ يَْدري  أَال  ܀  واِحد  وال  الِحاِت  الصَّ يَصنُع  من  ولَيَس  َفَسدوا  فَ

رتَِعبوَن رُعباً َحيُث ال رُْعٌب ِألَنَّ اللَه  ُل الُخبُز وال يَْدعوَن الله؟ ܀ ُهناَك يَ َشْعبي كام يُؤكَ

ِصْهيوَن  ِمن  يأيت  الَّذي  َمِن  ܀  َذهم  بَ نَ اللَه  ِألَنَّ  تَهم  أَخَزيْ لَقد  ُمحاِرصَِك.  ِعظاَم  ُد  دِّ بَ يُ

ْعقوُب ويَفرَُح إِْرسائيل ܀ املجُد  ِهُج يَ بتَ رُدُّ اللُه أَْرسى َشعِبه يَ ِبالَخالِص ِإلِْرسائيل؟ ܀ حنَي يَ

لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

ِمْن رسالة اليوم (١ قور ١٩/١٥-٣٤)

وبَُكم  لُ قُ وا  ِقظُ أَيْ يَمة!  الَسلِ تُْفِسُد األَْخالَق  َة  ئَ الَسيِّ املَُعاَرشَاِت  إِنَّ  وا!  تَِضلُّ " ال 

أَقُوُل هَذا إلِْخَجالُِكم!" الله!  وَن  ْجَهلُ يَ ِمْنُكم  ْعًضا  بَ إِنَّ  فَ أُوا،  تَْخطَ ْقَوى، وال  التَ ِب

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ١/٢٤-١٤)

َكل.  ِة الَهيْ يَ ِن رَُه إِىل أَبْ وَن نَظَ ِفتُ لْ ا ِمنُه تَالِميُذُه يَ َدنَ َكِل وَمَىض. فَ َخرََج يَُسوُع ِمَن الَهيْ

َعىل  َحَجٌر  ُهَنا  ْرتََك  يُ ْن  لَ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُه؟  لَّ كُ هَذا  ُروَن  تَْنظُ «أَال  ُهم:  لَ اَل  وقَ أََجاَب  فَ

ْنَقض». إِالَّ ويُ َحَجٍر 

َنا  ْل لَ ائِلني: «قُ ِفرَاٍد قَ ُه التَالِميُذ عىل انْ ْن ا ِم ِل الَزيتُون، َدنَ وفياَم ُهَو َجالٌِس َعىل َجبَ

ُهم:  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  أََجاَب  فَ الَعالَم؟».  ِة  َهايَ ونِ َمِجيِئَك  َعالَمُة  ِهَي  وَما  هَذا،  يَُكوُن  َمتَى 

وَن  ِضلُّ ويُ املَِسيح!  ُهَو  ا  «أَنَ ائِلني:  قَ ِباْسِمي  أْتُوَن  َسيَ فَكِثرُيوَن  أََحد!  ُكم  ِضلَّ يُ أَْن  «إِْحَذُروا 

أَْن  بُدَّ  فال  وا!  تَرْتَِعبُ ال  ُروا،  أُنْظُ ُحُروب،  اِر  أَْخبَ وِب ِبُحُروٍب  تَْسَمُعوَن  وَسوَْف  الَكِثريِين. 

َكة،  َمْملَ َعىل  َكٌة  وَمْملَ ة،  أُمَّ َعىل  ٌة  أُمَّ ُقوُم  َستَ ْعد!  بَ ُة  َهايَ الِن َسِت  يْ لَ ولِكْن  هَذا.  يَْحُدَث  

ُمونَُكم إِىل  ْسلِ ٍذ يُ ِئ ه أَوَُّل املََخاض. ِحيَن لُّ َن َشتَّى، وهَذا كُ وتَُكوُن َمَجاَعاٌت وزَالزُِل يف أََماكِ

رْيُوَن  الَكِث رْتَدُّ  يَ ٍذ  ِئ وِحيَن اْسِمي.  أَْجِل  ِمْن  ِم  األَُم َجِميُع  ِغُضُكم  بْ ويُ ونَُكم،  لُ ْقتُ ويَ الِضيق، 

ٌة  َذبَ كَ اُء  يَ ِب أَنْ ُقوُم  ويَ ْعًضا.  بَ ْعُضُهم  بَ ِغُض  بْ ويُ ْعًضا،  بَ ْعُضُهم  بَ ُم  ْسلِ ويُ ان،  اإلمِْيَ َعِن 

ِة  َهايَ ْصِربْ إِىل الِن ُة الَكِثرْيين. وَمْن يَ تَْفُرتُ َمَحبَّ ِْم  وَن الَكِثريِين. ولَِكرْثَِة اإلِث ِضلُّ ِثرُيوَن ويُ كَ

األَُمم،  لَِجِميعِ  َشَهاَدًة  َها  لِّ كُ ِة  املَْسُكونَ يف  هذا  ُكوِت  املَ�لَ إِنْجيِل  ِب ْكَرُز  ويُ ْخلُْص.  يَ

َهايَة». الِن تَأيِْت  ٍذ  ِئ وحيَن

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جورج أبو مرتي)

 ُ ܀ خراُب الهيكِل ومجيُء ابِن االنساِن: يسوع ينبُئ بخراِب الهيكِل يف اليوِم اآلخرِ، ويُفرسِّ
هذا الخراَب للتّالميِذ من عىل جبِل الّزيتوِن، هذا الجبُل الّذي له معاٍن كثريةٌ، نذكُر منها 

اثنني: 

أ يف العهد القديم أّن مجيَء ابِن االنساِن يف اليوِم اآلخِر  ا النبّي قد تنبّ املعنى األّول: أّن زكريّ

يكوُن ِمْن عىل جبل الّزيتون، وهذا تأكيد عىل أّن يسوع هو ابن الله وهو الهيكل الحقيقّي. 

ليُحكم  بتسليم يسوع  يهوذا االسخريوطي  الجبل سيقوم  أّن من هذا  الثاين: فهو  املعنى 

عليه وميوت عىل الصليب، ويقوم يف اليوم الثالث.

هدُف يسوَع يف كالِمه عن خراِب الهيكلِ وربِطه باملجيِء ليك يقوَل لتالميُذه أّن يوَم املجيِء 

الحقيقيِّ يكون عندما تصبح عبادُة الله يف كّل مكان وليس فقط يف هيكٍل هو من صنع 

البرش إمّنا عندما يتحوّل كّل برش إىل هيكٍل حيٍّ لله اآلب.

܀ الحذر من التضليل: إّن الرّب حاول أن يحّذر اإلنسان منذ بدء الخليقة من كّل ما يسبّب 
له التّضليل عن مسار حياته الصحيح، وانحرافه وراء مهاترات وأشخاص يوهمون الناس 

املناخ،  وعالمات  األزمنة  عالمات  قراءة  خالل  من  املستقبل،  قراءة  يستطيعون  بأنّهم 

من  وكّل  واملنّجمني  املخادعني  بأّن  ويحّذرنا  هنا  يسوع  فيأيت  العامل.  بنهاية  ويربطونها 

االحداث  أّن  يسوع  يؤكّد  هنا  ومن  صدقوا.  ولو  كّذابون  العامل،  هذا  ويالِت  يستقرئ 

د حياته،  ِقلُق اإلنساَن ويهدُّ ة من حروٍب وزالزَل وكلِّ ما يرافُقها من ويالٍت وكلِّ ما يُ التاريخيّ

ا للتوبة والصمود والثبات يف إميانه رغم كّل ما  هو يف الحقيقِة سبٌب يجعل اإلنسان توّاقً

يعيشه. فالدعوة لنا جميًعا أن نثبَت يف إمياننا ونصَرب عىل هذه الويالت ألّن املنتَرص الوحيَد 

ة هي األقوى. يف النهايَة هو الربُّ مهام كرُثِت الرشور، فقوُّة املحبّ

܀ البغض الَجامعّي: يصّور لنا الكاتب أّن املؤمَن هو الّذي يتعرُّض لكلِّ أنواِع البغِض والكرِه 
نا أماَم مشهِد أسبوِع اآلالِم مع يسوَع املسيِح وهذه  ِك واإلذالِل والّشتيمِة والتخويِن، وكأنّ والرتَّ

العذاباِت  هذه  كّل  من  الهدَف  أّن  ليتّضَح   وقيامِته.  ه  وموتِ يسوَع  آالِم  مسبقٌة عن  صورُة 

ِة إمّنا هو مسريتُه الفضىل نحو  ه اليوميّ الّتي يعيُشها كلُّ مسيحيٍّ يف حياتِ واالضطهاداِت 

ُه بيسوعَ. تحقيِق هدِف رسالِته أال وهي التشبّ

واملهّم أّن نعرف أّن نهاية كّل إنسان باملوت، هي الطريقة األمثل لبلوغ امللكوت عمًال بقول 

ها تّنئ لتبلغ غايتها. بولس الرسول: أنا أشتاق ليك أموت وأتّحد باملسيح، وإّن الخليقة كلّ

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 

(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 (...)

ِنيها،  بَ َوَجِميعِ  للِبيَعِة  َمِنيًعا  ُسورًا  الِضياء،  الساِطُع  املُحِيي،  َك  يبُ َصلِ  ، يا ربُّ ُكْن،  ليَ فَ

ِظِريَن  تَ املُن نَحُن  َجِميًعا،  ل  نؤهَّ لَِكياَم  املَعُمورَة،  لِّ  كُ يف  تَجِديِدِه  ِعيَد  َكرُِّموَن  يُ ِذيَن  أَلَّ

يَب  َك أَيُّها املَِسيح، يا حاِمًال َصلِ َك. َونَسُجَد لَ افتقادك، ألن نَلَقاك بالَدالّة، ِعْنَد َعوَدتِ

وس. اآلَن وإىل األبد. اَك َونَشُكَر ُروَحَك الَحيَّ الُقدُّ أَبَ َفر، َونَحَمَد  الظَ

(من صلوات األحد اثلاين من زمن ا�صليب، الفرض األنطو�، زمن ا�صليب)

ترتيلة الختام
إرَحم يا رّب َشعَبك

܀ إرَحم يا رّب إرَحم شعبك وال تسخط علينا إىل األبد.

܀ أبسُط يديَّ بشكِل صليب، وعىل يديَّ مناديُل األّمهات، وسوُد الطرحات أننُي 

الجرحى، وآُه الرصخات مسامرُي صلبي يا سيّدي. ألحزُن يف عيوِن األطفال والكآبُة 

عىل جباه الرجال، وإليَك أمدُّ يدي وأقول...

܀ يا مواسَم الرحمِة يا سيّدي إرحم شعبي قبَل أن ميوَت فيه الرجاء، ويضيَع عنه درُب 

الفداء، وحوّل رصاخي وآخي إىل نشيد األناشيد.


