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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

َخلَِّص  تُ لِ ا  إنسانً ِرصَْت  الّذي  َمُة،  الَكلِ َها  أَيُّ املَجُد،  َك  لَ

أَنُِّسَك  ِد االنَسان. وبتَ اإلنَْسان، إذ ال َخَالَص لإلنَساِن َعْن يَ

ا ِبَك  دنَ ِهّي بني الطبيَعتَني. وَحِّ ْدَت يف َشخِصَك اإللَ وَحَّ

اَك َوُروَحَك  َنشُكرََك وَنَشُكَر أَبَ ُكوتَك، فَ َنا َمجُدك، وَنَدُخَل َملَ ِتمَّ ِب يَ اِط الوَحَدة، لِ ة، ِربَ باملََحبَّ

وَس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                         (صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ ) الُقدُّ

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
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

وُخ وَالُجُموُع اُء               أَألَطَفاُل وَالُشيُ وُك وَاآلبَ إبرَاِهيُم وَاملُ�لُ

َروَك يا يَُسوُع ا يَك يَ َهذا الَكوُن، أَرُض الناِس وَالَساَمِء               ذَابُوا َشوقً

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

لَّ املعنى اِريُخ ِفيَك يَلَقى كُ يُض الِنعَمة               وَالتَ ِديَها فَ تَ ْف فَوَىض الناِس يَ

ا يا يَُسوُع "أَلله َمْعَنا" َمة               أنَت َحقًّ أَنَت الُنوُر وَالَحياةُ، أَنَت الِكلْ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

ْم ا الِرسَّ األَعظَ َشْفَت للَربَايَ ْم               وَكَ إبُن اللِه إتَّلَدَت إبَن َمريَ

اِء نَْسِل آدَْم َن ِرسَّ الُحبِّ وَالَخَالِص وَالِفداِء               وَالتَجِديِد ِألَب

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح  الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد ال�سبة، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٨٥
َْم َشْعِبَك. َسَرتَْت جميع  إِث َعَفرَْت  ْعُقوَب. ܀  يَ َي  ا رَبُّ َعَىل أَرِْضَك. أَرَْجْعَت َسبْ يَ رَِضيَت  ܀ 

َه  إِل ا  يَ ا  َن ْع أَرِْج ܀  َغَضِبَك.  شّدة  َعْن  رََجْعَت  ه.  كلّ غيظك  عىل  تأّسفت  ܀  َخطاياهْم. 

َك إَِىل جيٍل  َنا؟ َهْل تُِطيُل َغَضبَ يْ ْهِر تَْسَخُط َعلَ ا. ܀ َهْل إَِىل الدَّ َك َعنَّ َخالَِصَنا، وَانِْف َغَضبَ

وَأَْعِطَنا  َك،  رَْحَمتَ رَبُّ  ا  يَ ا  أَرِنَ ܀  َك؟  َشْعبُ ِبَك  ْفرَُح  يَ فَ ْحِييَنا،  تُ فَ أَنَْت  تَُعوُد  أَالَ  ܀  فَجيل؟ 

ِه، فَالَ  ائِ يَ ِْق ِه وَألَت ِب َشْع الَِم لِ ُم ِبالسَّ َكلَّ تَ ُه يَ ، ألَنَّ ِه اللُه الرَّبُّ ُم ِب َكلَّ تَ َخالََصَك. ܀ إيِنِّ أَْسَمُع َما يَ

܀  أَرِْضَنا.  ِيف  َمْجُد  الْ ْسُكَن  يَ لِ ِفيِه،  َخائِ ِمْن  ِريٌب  قَ َخالََصُه  ألَنَّ  ܀  ِة.  َحاَمقَ الْ إَِىل  يَرِْجُعنَّ 

اَمِء  السَّ ِمَن  ِربُّ  وَالْ ُت،  بُ ْن يَ األَرِْض  ِمَن  الَْحقُّ  ܀  تَالمََثَا.  الَُم  وَالسَّ ِربُّ  الْ ا.  َقيَ تَ الْ َحقُّ  وَالْ الرَّْحَمُة 

ِيف  أُ  َويَطَ ُك،  ْسلُ يَ اَمُه  دَّ قُ ِربُّ  الْ ܀  َها.  تَ تُْعِطي َغلَّ ا  َخرْيَ، وَأَرُْضَن الْ ْعِطي  يُ ًضا الرَّبُّ  أَيْ ܀  ُع.  لِ يَطَّ

ِه. وَاتِ ِريِق َخطَ طَ

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 (روم ١/١-١٢)

يِسني:  ُكونُوا ِقدِّ يَ لِ َن  ِي اِء الله، املَْدُعوِّ أَِحبَّ يَُسوع، (...) إِىل  ِد املَِسيِح  ولَُس َعبْ بُ "ِمْن 

يَُسوَع املَِسيح! " يَنا والرَبِّ  أَب اللِه  ِمَن  ُكم والَسالُم  لَ ْعَمُة  ِن أَل

     
  (٨ (أش ٤٥/                     

  

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

(متى ١/١-١٧)

إِْسحُق  إِْسحق،  َد  َولَ رَاِهيُم  إِبْ رَاِهيم:  إبْ ِن  إِبْ َداُود،  ِن  إِب املَسيح،  يَُسوَع  ميالِد  اُب  تَ «كِ

َد  َولَ ارَُص  فَ تَاَمار،  ِمْن  وزَارََح  ارََص  فَ َد  َولَ ُهوذَا  يَ َوتَُه،  وإِْخ ُهوذَا  يَ َد  َولَ ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ

َد  َولَ نَْحُشوُن  َد نَْحُشون،  َولَ اَداُب  َد َعِميَناَداب، َعِميَن َولَ َد آرَام، آرَاُم  َولَ وُن  ون، َحْرصُ َحْرصُ

 ، َد يَىسَّ يُد َولَ يَد ِمْن رَاُعوت، ُعوِب َد ُعوِب َد بُوَعَز ِمْن رَاَحاب، بُوَعُز َولَ ُموُن َولَ ُمون، َسلْ َسلْ

َد َداُوَد املَلِك. يَىسَّ َولَ

َد  ا َولَ يَّ ا، أَِب يَّ َد أَِب َعاُم َولَ َعام، رََحبْ َد رََحبْ اَمُن َولَ يْ ا، ُسلَ اَمَن ِمِن اْمرَأَِة أُْوِريَّ يْ َد ُسلَ َداُوُد َولَ

وتَاُم  يُ وتَام،  يُ َد  َولَ ا  ُعوِزيَّ ا،  ُعوِزيَّ َد  َولَ يُورَاُم  يُورَام،  َد  َولَ اُط  يُوَشافَ يُوَشافَاط،  َد  َولَ آَسا  آَسا، 

ا  ا، يُوِشيَّ َد يُوِشيَّ َد آُمون، آُموُن َولَ ، َمَنىسَّ َولَ َد َمَنىسَّ ا َولَ يَّ ا، ِحزِْق يَّ َد ِحزِْق َد آَحاز، آَحاُز َولَ َولَ

اِبل. بَ ُي إِىل  َوتَُه، وكاَن الَسبْ ا وإِْخ يَّ ِن يُوكَ َد  َولَ

َد  َولَ ُل  اِب ُزُربَّ اِبل،  ُزُربَّ َد  َولَ ِتيئيُل  شأَلْ ِتيئيل،  َشأَلْ َد  َولَ ا  يَّ ِن يُوكَ اِبل،  بَ إِىل  ِي  الَسبْ ْعَد  بَ

َد آِخيم،  َد َصاُدوق، َصاُدوُق َولَ َد َعاُزور، َعاُزوُر َولَ اِقيُم َولَ يَ اِقيم، إِل يَ َد إِل يُهوُد َولَ يُهود، أَب أَِب

ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ اُن  َمتَّ ان،  َمتَّ َد  َولَ إِلِيَعاَزُر  إِلِيَعاَزر،  َد  َولَ إِلِيُهوُد  إِلِيُهود،  َد  َولَ آِخيُم 

َد يَُسوع، وُهَو الَّذي يُْدَعى املَسيح. ُولِ َها  ْن ِم َد يُوُسَف رَُجَل َمْريَم، الَّتي  َولَ

َل  اِب بَ ِي  َسبْ إِىل  َداُوَد  وِمْن  ِجيالً،  َعَرشَ  َعَة  أَْربَ َداُوَد  إِىل  إِبْرَاهيَم  ِمْن  اِل  األَْجيَ َجميُع  فَ

َعَة َعَرشَ ِجيالً. َل إِىل املَسيِح أَْربَ اِب بَ ِي  َعَة َعَرشَ ِجيالً، وِمْن َسبْ أَْربَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس دانيال شكري)

ا عىل إميانه بأنّك  ين ال سيّام فرتة الّسبي إىل بابل، وكان ال يزال ثابتً ܀ عاىن شعبك املختار األمرَّ
مّجاينٍّ منسكب، ملكوت  ُحبٍّ  تجلّت مبلكوت  أّن مشيئتك  يوًما. غري  له  املُلَك  سرتدُّ 

ابنك يسوع، وقد خابت به انتظارات "ملكوت روح العامل" املنتظر؛ فإذا بالشعب الذي طال 

ا عن ملكوتك  انتظاره قد عميت عيونه عن رؤية غناك بفقرك. أّما أنت فام أبقيت غريبً

ا ... إالّ الذي أّرص أن يبقى عنه غريبً

وبيوتنا  وطننا  يف  زرِْعنا  مثار  وحصدنا  والبؤس  اليأس  عانينا  وقد  رب،  يا  شعبك  ونحن 

أيدينا، متاًما كام حصل مع  إىل  األمور  زمام  وترّد  تتدّخل  أن  نرجو  نزال  وقلوبنا ونحن ال 

شعِبك. فها أنت تخاطبنا بتواضعك وتقرع أبواب قلوبنا التي انغمست بروح العامل حتى 

دَْت عائالتُنا وتغّربت قلوبنا عن الحّب. أفال نتوب وننزع من عيوننا  نا وتهدَّ فُسدت أوطانُ

قشور الحياة وهموم ما نأكل ونرشب ونلبس فنقبلك بفقرك، ونطعمك إن رأيناك جائًعا 

ونسقيك إن رأيناك عطشان ونكسوك إن رأيناك عريانا...؟ 

ًصا لنا... فمّنا من ترىّب عىل القداسة وبعدها  نا مخلّ خلقتنا يا رّب أحرارًا فلم نخرتك كلّ ܀ 
بالخدمة  ة  املحبّ عيش  عىل  والراحة  واملال  الشهوة  وفّضل  إليك،  يرجع  ومل  الطريق  ضّل 

ُربعام حني فّضل مجد  فخرس نفسه وربح العامل. وماذا ينفع ذلك؟ أليس هذا ما حدث مع يَ

آلهة من  لهم  املستقيمة وصنع  الشعب عن طرقك  فأضّل  استخدام سلطته  العامل وأساء 

وبنى آللهتهّن  "الغريبات"  نسوته  امللك حني جارى  فعله سليامن  ما  هذا  أليس  ذهب؟ 

املعابد؟ أوليس هذا ما منيل لفعله كّل يوم من أيام حياتنا حني نغمض عيوننا عنك يف 

اإلنسان  يف  وجعك  إىل  نصغي  فال  للمتألّم  آذاننا  نصّم  حني  أو  جائًعا  نراك  فال  الفقري 

ْت نفوسنا الظأمى من البحث عن السعادة يف اآلبار املشققة التي ال متسك  البائس؟ أما تَِعبَ

والحسد  والحقد  املزيّفة  والشهرة  ة  املجانيّ غري  والخدمة  املتسلّطة  السلطة  آبار  املاء، 

نا نفتخر  نا نبحث عن وجهك يف الناس أم أنّ ا أنّ وءَ...؟ أحقًّ والكالم الذي يضمر الرشَّ والسُّ

للّناس  فتطيب جراحه  العامل  ُب  يِّ يُطَ ًحا  ِملْ نكون  بأن  آبهني  اسمك غري  بتسميتنا عىل 

نا؟ لَ فَ

ًصا... فمّنا من اجتذبه نورُك من بعيٍد فاقرتب  ܀ خلقتنا يا رّب أحرارًا وبعضنا اختارك له مخلّ
بصدٍق ليعرفك ويقيم معك: فها هو داود امللك وقد خطىء مرّاٍت عّدة قد تاب ولبس املسح 

والرماد من كّل قلبه وأرضاك فأقمته معك ورضيت عنه. لقد أرسلت ابنك أيها اآلب من 

واألقوياء...  والضعفاء  والخطأة  األبرار  فيها  والرجال،  والنساء  واألنبياء  امللوك  فيها  ساللٍة 

ة بل هي فعٌل حّر ال ميكن فَرُضه عىل أحد. فالحّريّة أغىل  ٍة وراثيّ اتّباع صوتك ليس بعمليّ

تعّمدنا  قد  ها نحن  ليست ِحكراً ألحد:  معناها، وهي  نا  إنسانيتُ تفقد  وبدونها  العطايا، 

باسمك ولبسنا ثوب الحمل ابنك، ها نحن نسعى ليك نخلع عّنا اإلنسان القديم، العبد 

الذي يختار دوماً اإلنطواء والراحة املزيّفة بدل البنوّة واإلنفتاح وخدمة ملكوتك. وها نحن 

ا يا رّب فتتشّجع  ائنا فقوّن نختار، عىل مثال الحمل الوديع، أن نبذل أنفسنا يف سبيل أحبّ

ا فنطعم ونكسو ونتشارك  قلوبنا ونجاهد الجهاد الحسن ونستحّق أن ندعى لك أبناء. قوّن

بهدي  القّدوس  أيّها  مثالك  عىل  قّديسني  يسوع  ابنك  صورة  عىل  فنضحي  قّونا  ونخدم. 

روحك القّدوس. آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

بَل الَدْهر، أن  وُد ِمَن اآلِب قَ َك، أنَت املَولُ تْ َك َحَملَ تَ َك الُشكُر يا َوِحدَي اآلب، ألنَّ َمَحبَّ لَ

َمجٍد  لَّ  كُ يَك  إلَ نُصِعُد  َذلَِك  َولِ َخَالِصَنا.  ألجِل  الَدهر،  يف  بالَجسد  َم  َمريَ ِمْن  َد  تُولَ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ َوتَسِبيٍح وإىل أَِب

(صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
كَان يا ما كان

كان يا ما كان هللويا، كلمة الله هللويا، صارت إنسان هللويا ܀ 

، شو كان هاإلنسان لوال إبن الله. ا تَْجىلَّ ܀ إبن الله اإلنسان ِمن ِعنَّ

هالدنيي كّال وهاألرض الخرضا، ما شافت الله لوال من العدرا.

ا ِمن َهوْن ِمن َهوْن بالدو، تغرّي وّج الكون بليلة ميالدو. ܀ ِمن ِعنَّ

ليلة ميالدو بلّش عمر الكون، من هون بالدو من عّنا من هون



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

َخلَِّص  تُ لِ ا  إنسانً ِرصَْت  الّذي  َمُة،  الَكلِ َها  أَيُّ املَجُد،  َك  لَ

أَنُِّسَك  ِد االنَسان. وبتَ اإلنَْسان، إذ ال َخَالَص لإلنَساِن َعْن يَ

ا ِبَك  دنَ ِهّي بني الطبيَعتَني. وَحِّ ْدَت يف َشخِصَك اإللَ وَحَّ

اَك َوُروَحَك  َنشُكرََك وَنَشُكَر أَبَ ُكوتَك، فَ َنا َمجُدك، وَنَدُخَل َملَ ِتمَّ ِب يَ اِط الوَحَدة، لِ ة، ِربَ باملََحبَّ

وَس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                         (صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ ) الُقدُّ

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

٢أحد النسبة

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

وُخ وَالُجُموُع اُء               أَألَطَفاُل وَالُشيُ وُك وَاآلبَ إبرَاِهيُم وَاملُ�لُ

َروَك يا يَُسوُع ا يَك يَ َهذا الَكوُن، أَرُض الناِس وَالَساَمِء               ذَابُوا َشوقً

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

لَّ املعنى اِريُخ ِفيَك يَلَقى كُ يُض الِنعَمة               وَالتَ ِديَها فَ تَ ْف فَوَىض الناِس يَ

ا يا يَُسوُع "أَلله َمْعَنا" َمة               أنَت َحقًّ أَنَت الُنوُر وَالَحياةُ، أَنَت الِكلْ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

ْم ا الِرسَّ األَعظَ َشْفَت للَربَايَ ْم               وَكَ إبُن اللِه إتَّلَدَت إبَن َمريَ

اِء نَْسِل آدَْم َن ِرسَّ الُحبِّ وَالَخَالِص وَالِفداِء               وَالتَجِديِد ِألَب

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح  الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد ال�سبة، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٨٥
َْم َشْعِبَك. َسَرتَْت جميع  إِث َعَفرَْت  ْعُقوَب. ܀  يَ َي  ا رَبُّ َعَىل أَرِْضَك. أَرَْجْعَت َسبْ يَ رَِضيَت  ܀ 

َه  إِل ا  يَ ا  َن ْع أَرِْج ܀  َغَضِبَك.  شّدة  َعْن  رََجْعَت  ه.  كلّ غيظك  عىل  تأّسفت  ܀  َخطاياهْم. 

َك إَِىل جيٍل  َنا؟ َهْل تُِطيُل َغَضبَ يْ ْهِر تَْسَخُط َعلَ ا. ܀ َهْل إَِىل الدَّ َك َعنَّ َخالَِصَنا، وَانِْف َغَضبَ

وَأَْعِطَنا  َك،  رَْحَمتَ رَبُّ  ا  يَ ا  أَرِنَ ܀  َك؟  َشْعبُ ِبَك  ْفرَُح  يَ فَ ْحِييَنا،  تُ فَ أَنَْت  تَُعوُد  أَالَ  ܀  فَجيل؟ 

ِه، فَالَ  ائِ يَ ِْق ِه وَألَت ِب َشْع الَِم لِ ُم ِبالسَّ َكلَّ تَ ُه يَ ، ألَنَّ ِه اللُه الرَّبُّ ُم ِب َكلَّ تَ َخالََصَك. ܀ إيِنِّ أَْسَمُع َما يَ

܀  أَرِْضَنا.  ِيف  َمْجُد  الْ ْسُكَن  يَ لِ ِفيِه،  َخائِ ِمْن  ِريٌب  قَ َخالََصُه  ألَنَّ  ܀  ِة.  َحاَمقَ الْ إَِىل  يَرِْجُعنَّ 

اَمِء  السَّ ِمَن  ِربُّ  وَالْ ُت،  بُ ْن يَ األَرِْض  ِمَن  الَْحقُّ  ܀  تَالمََثَا.  الَُم  وَالسَّ ِربُّ  الْ ا.  َقيَ تَ الْ َحقُّ  وَالْ الرَّْحَمُة 

ِيف  أُ  َويَطَ ُك،  ْسلُ يَ اَمُه  دَّ قُ ِربُّ  الْ ܀  َها.  تَ تُْعِطي َغلَّ ا  َخرْيَ، وَأَرُْضَن الْ ْعِطي  يُ ًضا الرَّبُّ  أَيْ ܀  ُع.  لِ يَطَّ

ِه. وَاتِ ِريِق َخطَ طَ

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 (روم ١/١-١٢)

يِسني:  ُكونُوا ِقدِّ يَ لِ َن  ِي اِء الله، املَْدُعوِّ أَِحبَّ يَُسوع، (...) إِىل  ِد املَِسيِح  ولَُس َعبْ بُ "ِمْن 

يَُسوَع املَِسيح! " يَنا والرَبِّ  أَب اللِه  ِمَن  ُكم والَسالُم  لَ ْعَمُة  ِن أَل

     
  (٨ (أش ٤٥/                     

  

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

(متى ١/١-١٧)

إِْسحُق  إِْسحق،  َد  َولَ رَاِهيُم  إِبْ رَاِهيم:  إبْ ِن  إِبْ َداُود،  ِن  إِب املَسيح،  يَُسوَع  ميالِد  اُب  تَ «كِ

َد  َولَ ارَُص  فَ تَاَمار،  ِمْن  وزَارََح  ارََص  فَ َد  َولَ ُهوذَا  يَ َوتَُه،  وإِْخ ُهوذَا  يَ َد  َولَ ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ

َد  َولَ نَْحُشوُن  َد نَْحُشون،  َولَ اَداُب  َد َعِميَناَداب، َعِميَن َولَ َد آرَام، آرَاُم  َولَ وُن  ون، َحْرصُ َحْرصُ

 ، َد يَىسَّ يُد َولَ يَد ِمْن رَاُعوت، ُعوِب َد ُعوِب َد بُوَعَز ِمْن رَاَحاب، بُوَعُز َولَ ُموُن َولَ ُمون، َسلْ َسلْ

َد َداُوَد املَلِك. يَىسَّ َولَ

َد  ا َولَ يَّ ا، أَِب يَّ َد أَِب َعاُم َولَ َعام، رََحبْ َد رََحبْ اَمُن َولَ يْ ا، ُسلَ اَمَن ِمِن اْمرَأَِة أُْوِريَّ يْ َد ُسلَ َداُوُد َولَ

وتَاُم  يُ وتَام،  يُ َد  َولَ ا  ُعوِزيَّ ا،  ُعوِزيَّ َد  َولَ يُورَاُم  يُورَام،  َد  َولَ اُط  يُوَشافَ يُوَشافَاط،  َد  َولَ آَسا  آَسا، 

ا  ا، يُوِشيَّ َد يُوِشيَّ َد آُمون، آُموُن َولَ ، َمَنىسَّ َولَ َد َمَنىسَّ ا َولَ يَّ ا، ِحزِْق يَّ َد ِحزِْق َد آَحاز، آَحاُز َولَ َولَ

اِبل. بَ ُي إِىل  َوتَُه، وكاَن الَسبْ ا وإِْخ يَّ ِن يُوكَ َد  َولَ

َد  َولَ ُل  اِب ُزُربَّ اِبل،  ُزُربَّ َد  َولَ ِتيئيُل  شأَلْ ِتيئيل،  َشأَلْ َد  َولَ ا  يَّ ِن يُوكَ اِبل،  بَ إِىل  ِي  الَسبْ ْعَد  بَ

َد آِخيم،  َد َصاُدوق، َصاُدوُق َولَ َد َعاُزور، َعاُزوُر َولَ اِقيُم َولَ يَ اِقيم، إِل يَ َد إِل يُهوُد َولَ يُهود، أَب أَِب

ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ اُن  َمتَّ ان،  َمتَّ َد  َولَ إِلِيَعاَزُر  إِلِيَعاَزر،  َد  َولَ إِلِيُهوُد  إِلِيُهود،  َد  َولَ آِخيُم 

َد يَُسوع، وُهَو الَّذي يُْدَعى املَسيح. ُولِ َها  ْن ِم َد يُوُسَف رَُجَل َمْريَم، الَّتي  َولَ

َل  اِب بَ ِي  َسبْ إِىل  َداُوَد  وِمْن  ِجيالً،  َعَرشَ  َعَة  أَْربَ َداُوَد  إِىل  إِبْرَاهيَم  ِمْن  اِل  األَْجيَ َجميُع  فَ

َعَة َعَرشَ ِجيالً. َل إِىل املَسيِح أَْربَ اِب بَ ِي  َعَة َعَرشَ ِجيالً، وِمْن َسبْ أَْربَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس دانيال شكري)

ا عىل إميانه بأنّك  ين ال سيّام فرتة الّسبي إىل بابل، وكان ال يزال ثابتً ܀ عاىن شعبك املختار األمرَّ
مّجاينٍّ منسكب، ملكوت  ُحبٍّ  تجلّت مبلكوت  أّن مشيئتك  يوًما. غري  له  املُلَك  سرتدُّ 

ابنك يسوع، وقد خابت به انتظارات "ملكوت روح العامل" املنتظر؛ فإذا بالشعب الذي طال 

ا عن ملكوتك  انتظاره قد عميت عيونه عن رؤية غناك بفقرك. أّما أنت فام أبقيت غريبً

ا ... إالّ الذي أّرص أن يبقى عنه غريبً

وبيوتنا  وطننا  يف  زرِْعنا  مثار  وحصدنا  والبؤس  اليأس  عانينا  وقد  رب،  يا  شعبك  ونحن 

أيدينا، متاًما كام حصل مع  إىل  األمور  زمام  وترّد  تتدّخل  أن  نرجو  نزال  وقلوبنا ونحن ال 

شعِبك. فها أنت تخاطبنا بتواضعك وتقرع أبواب قلوبنا التي انغمست بروح العامل حتى 

دَْت عائالتُنا وتغّربت قلوبنا عن الحّب. أفال نتوب وننزع من عيوننا  نا وتهدَّ فُسدت أوطانُ

قشور الحياة وهموم ما نأكل ونرشب ونلبس فنقبلك بفقرك، ونطعمك إن رأيناك جائًعا 

ونسقيك إن رأيناك عطشان ونكسوك إن رأيناك عريانا...؟ 

ًصا لنا... فمّنا من ترىّب عىل القداسة وبعدها  نا مخلّ خلقتنا يا رّب أحرارًا فلم نخرتك كلّ ܀ 
بالخدمة  ة  املحبّ عيش  عىل  والراحة  واملال  الشهوة  وفّضل  إليك،  يرجع  ومل  الطريق  ضّل 

ُربعام حني فّضل مجد  فخرس نفسه وربح العامل. وماذا ينفع ذلك؟ أليس هذا ما حدث مع يَ

آلهة من  لهم  املستقيمة وصنع  الشعب عن طرقك  فأضّل  استخدام سلطته  العامل وأساء 

وبنى آللهتهّن  "الغريبات"  نسوته  امللك حني جارى  فعله سليامن  ما  هذا  أليس  ذهب؟ 

املعابد؟ أوليس هذا ما منيل لفعله كّل يوم من أيام حياتنا حني نغمض عيوننا عنك يف 

اإلنسان  يف  وجعك  إىل  نصغي  فال  للمتألّم  آذاننا  نصّم  حني  أو  جائًعا  نراك  فال  الفقري 

ْت نفوسنا الظأمى من البحث عن السعادة يف اآلبار املشققة التي ال متسك  البائس؟ أما تَِعبَ

والحسد  والحقد  املزيّفة  والشهرة  ة  املجانيّ غري  والخدمة  املتسلّطة  السلطة  آبار  املاء، 

نا نفتخر  نا نبحث عن وجهك يف الناس أم أنّ ا أنّ وءَ...؟ أحقًّ والكالم الذي يضمر الرشَّ والسُّ

للّناس  فتطيب جراحه  العامل  ُب  يِّ يُطَ ًحا  ِملْ نكون  بأن  آبهني  اسمك غري  بتسميتنا عىل 

نا؟ لَ فَ

ًصا... فمّنا من اجتذبه نورُك من بعيٍد فاقرتب  ܀ خلقتنا يا رّب أحرارًا وبعضنا اختارك له مخلّ
بصدٍق ليعرفك ويقيم معك: فها هو داود امللك وقد خطىء مرّاٍت عّدة قد تاب ولبس املسح 

والرماد من كّل قلبه وأرضاك فأقمته معك ورضيت عنه. لقد أرسلت ابنك أيها اآلب من 

واألقوياء...  والضعفاء  والخطأة  األبرار  فيها  والرجال،  والنساء  واألنبياء  امللوك  فيها  ساللٍة 

ة بل هي فعٌل حّر ال ميكن فَرُضه عىل أحد. فالحّريّة أغىل  ٍة وراثيّ اتّباع صوتك ليس بعمليّ

تعّمدنا  قد  ها نحن  ليست ِحكراً ألحد:  معناها، وهي  نا  إنسانيتُ تفقد  وبدونها  العطايا، 

باسمك ولبسنا ثوب الحمل ابنك، ها نحن نسعى ليك نخلع عّنا اإلنسان القديم، العبد 

الذي يختار دوماً اإلنطواء والراحة املزيّفة بدل البنوّة واإلنفتاح وخدمة ملكوتك. وها نحن 

ا يا رّب فتتشّجع  ائنا فقوّن نختار، عىل مثال الحمل الوديع، أن نبذل أنفسنا يف سبيل أحبّ

ا فنطعم ونكسو ونتشارك  قلوبنا ونجاهد الجهاد الحسن ونستحّق أن ندعى لك أبناء. قوّن

بهدي  القّدوس  أيّها  مثالك  عىل  قّديسني  يسوع  ابنك  صورة  عىل  فنضحي  قّونا  ونخدم. 

روحك القّدوس. آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

بَل الَدْهر، أن  وُد ِمَن اآلِب قَ َك، أنَت املَولُ تْ َك َحَملَ تَ َك الُشكُر يا َوِحدَي اآلب، ألنَّ َمَحبَّ لَ

َمجٍد  لَّ  كُ يَك  إلَ نُصِعُد  َذلَِك  َولِ َخَالِصَنا.  ألجِل  الَدهر،  يف  بالَجسد  َم  َمريَ ِمْن  َد  تُولَ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ َوتَسِبيٍح وإىل أَِب

(صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
كَان يا ما كان

كان يا ما كان هللويا، كلمة الله هللويا، صارت إنسان هللويا ܀ 

، شو كان هاإلنسان لوال إبن الله. ا تَْجىلَّ ܀ إبن الله اإلنسان ِمن ِعنَّ

هالدنيي كّال وهاألرض الخرضا، ما شافت الله لوال من العدرا.

ا ِمن َهوْن ِمن َهوْن بالدو، تغرّي وّج الكون بليلة ميالدو. ܀ ِمن ِعنَّ

ليلة ميالدو بلّش عمر الكون، من هون بالدو من عّنا من هون



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

َخلَِّص  تُ لِ ا  إنسانً ِرصَْت  الّذي  َمُة،  الَكلِ َها  أَيُّ املَجُد،  َك  لَ

أَنُِّسَك  ِد االنَسان. وبتَ اإلنَْسان، إذ ال َخَالَص لإلنَساِن َعْن يَ

ا ِبَك  دنَ ِهّي بني الطبيَعتَني. وَحِّ ْدَت يف َشخِصَك اإللَ وَحَّ

اَك َوُروَحَك  َنشُكرََك وَنَشُكَر أَبَ ُكوتَك، فَ َنا َمجُدك، وَنَدُخَل َملَ ِتمَّ ِب يَ اِط الوَحَدة، لِ ة، ِربَ باملََحبَّ

وَس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                         (صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ ) الُقدُّ

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
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

وُخ وَالُجُموُع اُء               أَألَطَفاُل وَالُشيُ وُك وَاآلبَ إبرَاِهيُم وَاملُ�لُ

َروَك يا يَُسوُع ا يَك يَ َهذا الَكوُن، أَرُض الناِس وَالَساَمِء               ذَابُوا َشوقً

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

لَّ املعنى اِريُخ ِفيَك يَلَقى كُ يُض الِنعَمة               وَالتَ ِديَها فَ تَ ْف فَوَىض الناِس يَ

ا يا يَُسوُع "أَلله َمْعَنا" َمة               أنَت َحقًّ أَنَت الُنوُر وَالَحياةُ، أَنَت الِكلْ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

ْم ا الِرسَّ األَعظَ َشْفَت للَربَايَ ْم               وَكَ إبُن اللِه إتَّلَدَت إبَن َمريَ

اِء نَْسِل آدَْم َن ِرسَّ الُحبِّ وَالَخَالِص وَالِفداِء               وَالتَجِديِد ِألَب

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح  الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد ال�سبة، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٨٥
َْم َشْعِبَك. َسَرتَْت جميع  إِث َعَفرَْت  ْعُقوَب. ܀  يَ َي  ا رَبُّ َعَىل أَرِْضَك. أَرَْجْعَت َسبْ يَ رَِضيَت  ܀ 

َه  إِل ا  يَ ا  َن ْع أَرِْج ܀  َغَضِبَك.  شّدة  َعْن  رََجْعَت  ه.  كلّ غيظك  عىل  تأّسفت  ܀  َخطاياهْم. 

َك إَِىل جيٍل  َنا؟ َهْل تُِطيُل َغَضبَ يْ ْهِر تَْسَخُط َعلَ ا. ܀ َهْل إَِىل الدَّ َك َعنَّ َخالَِصَنا، وَانِْف َغَضبَ

وَأَْعِطَنا  َك،  رَْحَمتَ رَبُّ  ا  يَ ا  أَرِنَ ܀  َك؟  َشْعبُ ِبَك  ْفرَُح  يَ فَ ْحِييَنا،  تُ فَ أَنَْت  تَُعوُد  أَالَ  ܀  فَجيل؟ 

ِه، فَالَ  ائِ يَ ِْق ِه وَألَت ِب َشْع الَِم لِ ُم ِبالسَّ َكلَّ تَ ُه يَ ، ألَنَّ ِه اللُه الرَّبُّ ُم ِب َكلَّ تَ َخالََصَك. ܀ إيِنِّ أَْسَمُع َما يَ

܀  أَرِْضَنا.  ِيف  َمْجُد  الْ ْسُكَن  يَ لِ ِفيِه،  َخائِ ِمْن  ِريٌب  قَ َخالََصُه  ألَنَّ  ܀  ِة.  َحاَمقَ الْ إَِىل  يَرِْجُعنَّ 

اَمِء  السَّ ِمَن  ِربُّ  وَالْ ُت،  بُ ْن يَ األَرِْض  ِمَن  الَْحقُّ  ܀  تَالمََثَا.  الَُم  وَالسَّ ِربُّ  الْ ا.  َقيَ تَ الْ َحقُّ  وَالْ الرَّْحَمُة 

ِيف  أُ  َويَطَ ُك،  ْسلُ يَ اَمُه  دَّ قُ ِربُّ  الْ ܀  َها.  تَ تُْعِطي َغلَّ ا  َخرْيَ، وَأَرُْضَن الْ ْعِطي  يُ ًضا الرَّبُّ  أَيْ ܀  ُع.  لِ يَطَّ

ِه. وَاتِ ِريِق َخطَ طَ

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 (روم ١/١-١٢)

يِسني:  ُكونُوا ِقدِّ يَ لِ َن  ِي اِء الله، املَْدُعوِّ أَِحبَّ يَُسوع، (...) إِىل  ِد املَِسيِح  ولَُس َعبْ بُ "ِمْن 

يَُسوَع املَِسيح! " يَنا والرَبِّ  أَب اللِه  ِمَن  ُكم والَسالُم  لَ ْعَمُة  ِن أَل

     
  (٨ (أش ٤٥/                     

  

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

(متى ١/١-١٧)

إِْسحُق  إِْسحق،  َد  َولَ رَاِهيُم  إِبْ رَاِهيم:  إبْ ِن  إِبْ َداُود،  ِن  إِب املَسيح،  يَُسوَع  ميالِد  اُب  تَ «كِ

َد  َولَ ارَُص  فَ تَاَمار،  ِمْن  وزَارََح  ارََص  فَ َد  َولَ ُهوذَا  يَ َوتَُه،  وإِْخ ُهوذَا  يَ َد  َولَ ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ

َد  َولَ نَْحُشوُن  َد نَْحُشون،  َولَ اَداُب  َد َعِميَناَداب، َعِميَن َولَ َد آرَام، آرَاُم  َولَ وُن  ون، َحْرصُ َحْرصُ

 ، َد يَىسَّ يُد َولَ يَد ِمْن رَاُعوت، ُعوِب َد ُعوِب َد بُوَعَز ِمْن رَاَحاب، بُوَعُز َولَ ُموُن َولَ ُمون، َسلْ َسلْ

َد َداُوَد املَلِك. يَىسَّ َولَ

َد  ا َولَ يَّ ا، أَِب يَّ َد أَِب َعاُم َولَ َعام، رََحبْ َد رََحبْ اَمُن َولَ يْ ا، ُسلَ اَمَن ِمِن اْمرَأَِة أُْوِريَّ يْ َد ُسلَ َداُوُد َولَ

وتَاُم  يُ وتَام،  يُ َد  َولَ ا  ُعوِزيَّ ا،  ُعوِزيَّ َد  َولَ يُورَاُم  يُورَام،  َد  َولَ اُط  يُوَشافَ يُوَشافَاط،  َد  َولَ آَسا  آَسا، 

ا  ا، يُوِشيَّ َد يُوِشيَّ َد آُمون، آُموُن َولَ ، َمَنىسَّ َولَ َد َمَنىسَّ ا َولَ يَّ ا، ِحزِْق يَّ َد ِحزِْق َد آَحاز، آَحاُز َولَ َولَ

اِبل. بَ ُي إِىل  َوتَُه، وكاَن الَسبْ ا وإِْخ يَّ ِن يُوكَ َد  َولَ

َد  َولَ ُل  اِب ُزُربَّ اِبل،  ُزُربَّ َد  َولَ ِتيئيُل  شأَلْ ِتيئيل،  َشأَلْ َد  َولَ ا  يَّ ِن يُوكَ اِبل،  بَ إِىل  ِي  الَسبْ ْعَد  بَ

َد آِخيم،  َد َصاُدوق، َصاُدوُق َولَ َد َعاُزور، َعاُزوُر َولَ اِقيُم َولَ يَ اِقيم، إِل يَ َد إِل يُهوُد َولَ يُهود، أَب أَِب

ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ اُن  َمتَّ ان،  َمتَّ َد  َولَ إِلِيَعاَزُر  إِلِيَعاَزر،  َد  َولَ إِلِيُهوُد  إِلِيُهود،  َد  َولَ آِخيُم 

َد يَُسوع، وُهَو الَّذي يُْدَعى املَسيح. ُولِ َها  ْن ِم َد يُوُسَف رَُجَل َمْريَم، الَّتي  َولَ

َل  اِب بَ ِي  َسبْ إِىل  َداُوَد  وِمْن  ِجيالً،  َعَرشَ  َعَة  أَْربَ َداُوَد  إِىل  إِبْرَاهيَم  ِمْن  اِل  األَْجيَ َجميُع  فَ

َعَة َعَرشَ ِجيالً. َل إِىل املَسيِح أَْربَ اِب بَ ِي  َعَة َعَرشَ ِجيالً، وِمْن َسبْ أَْربَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس دانيال شكري)

ا عىل إميانه بأنّك  ين ال سيّام فرتة الّسبي إىل بابل، وكان ال يزال ثابتً ܀ عاىن شعبك املختار األمرَّ
مّجاينٍّ منسكب، ملكوت  ُحبٍّ  تجلّت مبلكوت  أّن مشيئتك  يوًما. غري  له  املُلَك  سرتدُّ 

ابنك يسوع، وقد خابت به انتظارات "ملكوت روح العامل" املنتظر؛ فإذا بالشعب الذي طال 

ا عن ملكوتك  انتظاره قد عميت عيونه عن رؤية غناك بفقرك. أّما أنت فام أبقيت غريبً

ا ... إالّ الذي أّرص أن يبقى عنه غريبً

وبيوتنا  وطننا  يف  زرِْعنا  مثار  وحصدنا  والبؤس  اليأس  عانينا  وقد  رب،  يا  شعبك  ونحن 

أيدينا، متاًما كام حصل مع  إىل  األمور  زمام  وترّد  تتدّخل  أن  نرجو  نزال  وقلوبنا ونحن ال 

شعِبك. فها أنت تخاطبنا بتواضعك وتقرع أبواب قلوبنا التي انغمست بروح العامل حتى 

دَْت عائالتُنا وتغّربت قلوبنا عن الحّب. أفال نتوب وننزع من عيوننا  نا وتهدَّ فُسدت أوطانُ

قشور الحياة وهموم ما نأكل ونرشب ونلبس فنقبلك بفقرك، ونطعمك إن رأيناك جائًعا 

ونسقيك إن رأيناك عطشان ونكسوك إن رأيناك عريانا...؟ 

ًصا لنا... فمّنا من ترىّب عىل القداسة وبعدها  نا مخلّ خلقتنا يا رّب أحرارًا فلم نخرتك كلّ ܀ 
بالخدمة  ة  املحبّ عيش  عىل  والراحة  واملال  الشهوة  وفّضل  إليك،  يرجع  ومل  الطريق  ضّل 

ُربعام حني فّضل مجد  فخرس نفسه وربح العامل. وماذا ينفع ذلك؟ أليس هذا ما حدث مع يَ

آلهة من  لهم  املستقيمة وصنع  الشعب عن طرقك  فأضّل  استخدام سلطته  العامل وأساء 

وبنى آللهتهّن  "الغريبات"  نسوته  امللك حني جارى  فعله سليامن  ما  هذا  أليس  ذهب؟ 

املعابد؟ أوليس هذا ما منيل لفعله كّل يوم من أيام حياتنا حني نغمض عيوننا عنك يف 

اإلنسان  يف  وجعك  إىل  نصغي  فال  للمتألّم  آذاننا  نصّم  حني  أو  جائًعا  نراك  فال  الفقري 

أحد النسبة

ْت نفوسنا الظأمى من البحث عن السعادة يف اآلبار املشققة التي ال متسك  البائس؟ أما تَِعبَ

والحسد  والحقد  املزيّفة  والشهرة  ة  املجانيّ غري  والخدمة  املتسلّطة  السلطة  آبار  املاء، 

نا نفتخر  نا نبحث عن وجهك يف الناس أم أنّ ا أنّ وءَ...؟ أحقًّ والكالم الذي يضمر الرشَّ والسُّ

للّناس  فتطيب جراحه  العامل  ُب  يِّ يُطَ ًحا  ِملْ نكون  بأن  آبهني  اسمك غري  بتسميتنا عىل 

نا؟ لَ فَ

ًصا... فمّنا من اجتذبه نورُك من بعيٍد فاقرتب  ܀ خلقتنا يا رّب أحرارًا وبعضنا اختارك له مخلّ
بصدٍق ليعرفك ويقيم معك: فها هو داود امللك وقد خطىء مرّاٍت عّدة قد تاب ولبس املسح 

والرماد من كّل قلبه وأرضاك فأقمته معك ورضيت عنه. لقد أرسلت ابنك أيها اآلب من 

واألقوياء...  والضعفاء  والخطأة  األبرار  فيها  والرجال،  والنساء  واألنبياء  امللوك  فيها  ساللٍة 

ة بل هي فعٌل حّر ال ميكن فَرُضه عىل أحد. فالحّريّة أغىل  ٍة وراثيّ اتّباع صوتك ليس بعمليّ

تعّمدنا  قد  ها نحن  ليست ِحكراً ألحد:  معناها، وهي  نا  إنسانيتُ تفقد  وبدونها  العطايا، 

باسمك ولبسنا ثوب الحمل ابنك، ها نحن نسعى ليك نخلع عّنا اإلنسان القديم، العبد 

الذي يختار دوماً اإلنطواء والراحة املزيّفة بدل البنوّة واإلنفتاح وخدمة ملكوتك. وها نحن 

ا يا رّب فتتشّجع  ائنا فقوّن نختار، عىل مثال الحمل الوديع، أن نبذل أنفسنا يف سبيل أحبّ

ا فنطعم ونكسو ونتشارك  قلوبنا ونجاهد الجهاد الحسن ونستحّق أن ندعى لك أبناء. قوّن

بهدي  القّدوس  أيّها  مثالك  عىل  قّديسني  يسوع  ابنك  صورة  عىل  فنضحي  قّونا  ونخدم. 

روحك القّدوس. آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

بَل الَدْهر، أن  وُد ِمَن اآلِب قَ َك، أنَت املَولُ تْ َك َحَملَ تَ َك الُشكُر يا َوِحدَي اآلب، ألنَّ َمَحبَّ لَ

َمجٍد  لَّ  كُ يَك  إلَ نُصِعُد  َذلَِك  َولِ َخَالِصَنا.  ألجِل  الَدهر،  يف  بالَجسد  َم  َمريَ ِمْن  َد  تُولَ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ َوتَسِبيٍح وإىل أَِب

(صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
كَان يا ما كان

كان يا ما كان هللويا، كلمة الله هللويا، صارت إنسان هللويا ܀ 

، شو كان هاإلنسان لوال إبن الله. ا تَْجىلَّ ܀ إبن الله اإلنسان ِمن ِعنَّ

هالدنيي كّال وهاألرض الخرضا، ما شافت الله لوال من العدرا.

ا ِمن َهوْن ِمن َهوْن بالدو، تغرّي وّج الكون بليلة ميالدو. ܀ ِمن ِعنَّ

ليلة ميالدو بلّش عمر الكون، من هون بالدو من عّنا من هون



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

َخلَِّص  تُ لِ ا  إنسانً ِرصَْت  الّذي  َمُة،  الَكلِ َها  أَيُّ املَجُد،  َك  لَ

أَنُِّسَك  ِد االنَسان. وبتَ اإلنَْسان، إذ ال َخَالَص لإلنَساِن َعْن يَ

ا ِبَك  دنَ ِهّي بني الطبيَعتَني. وَحِّ ْدَت يف َشخِصَك اإللَ وَحَّ

اَك َوُروَحَك  َنشُكرََك وَنَشُكَر أَبَ ُكوتَك، فَ َنا َمجُدك، وَنَدُخَل َملَ ِتمَّ ِب يَ اِط الوَحَدة، لِ ة، ِربَ باملََحبَّ

وَس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                         (صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ ) الُقدُّ

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
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

وُخ وَالُجُموُع اُء               أَألَطَفاُل وَالُشيُ وُك وَاآلبَ إبرَاِهيُم وَاملُ�لُ

َروَك يا يَُسوُع ا يَك يَ َهذا الَكوُن، أَرُض الناِس وَالَساَمِء               ذَابُوا َشوقً

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

لَّ املعنى اِريُخ ِفيَك يَلَقى كُ يُض الِنعَمة               وَالتَ ِديَها فَ تَ ْف فَوَىض الناِس يَ

ا يا يَُسوُع "أَلله َمْعَنا" َمة               أنَت َحقًّ أَنَت الُنوُر وَالَحياةُ، أَنَت الِكلْ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

ْم ا الِرسَّ األَعظَ َشْفَت للَربَايَ ْم               وَكَ إبُن اللِه إتَّلَدَت إبَن َمريَ

اِء نَْسِل آدَْم َن ِرسَّ الُحبِّ وَالَخَالِص وَالِفداِء               وَالتَجِديِد ِألَب

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح  الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد ال�سبة، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٨٥
َْم َشْعِبَك. َسَرتَْت جميع  إِث َعَفرَْت  ْعُقوَب. ܀  يَ َي  ا رَبُّ َعَىل أَرِْضَك. أَرَْجْعَت َسبْ يَ رَِضيَت  ܀ 

َه  إِل ا  يَ ا  َن ْع أَرِْج ܀  َغَضِبَك.  شّدة  َعْن  رََجْعَت  ه.  كلّ غيظك  عىل  تأّسفت  ܀  َخطاياهْم. 

َك إَِىل جيٍل  َنا؟ َهْل تُِطيُل َغَضبَ يْ ْهِر تَْسَخُط َعلَ ا. ܀ َهْل إَِىل الدَّ َك َعنَّ َخالَِصَنا، وَانِْف َغَضبَ

وَأَْعِطَنا  َك،  رَْحَمتَ رَبُّ  ا  يَ ا  أَرِنَ ܀  َك؟  َشْعبُ ِبَك  ْفرَُح  يَ فَ ْحِييَنا،  تُ فَ أَنَْت  تَُعوُد  أَالَ  ܀  فَجيل؟ 

ِه، فَالَ  ائِ يَ ِْق ِه وَألَت ِب َشْع الَِم لِ ُم ِبالسَّ َكلَّ تَ ُه يَ ، ألَنَّ ِه اللُه الرَّبُّ ُم ِب َكلَّ تَ َخالََصَك. ܀ إيِنِّ أَْسَمُع َما يَ

܀  أَرِْضَنا.  ِيف  َمْجُد  الْ ْسُكَن  يَ لِ ِفيِه،  َخائِ ِمْن  ِريٌب  قَ َخالََصُه  ألَنَّ  ܀  ِة.  َحاَمقَ الْ إَِىل  يَرِْجُعنَّ 

اَمِء  السَّ ِمَن  ِربُّ  وَالْ ُت،  بُ ْن يَ األَرِْض  ِمَن  الَْحقُّ  ܀  تَالمََثَا.  الَُم  وَالسَّ ِربُّ  الْ ا.  َقيَ تَ الْ َحقُّ  وَالْ الرَّْحَمُة 

ِيف  أُ  َويَطَ ُك،  ْسلُ يَ اَمُه  دَّ قُ ِربُّ  الْ ܀  َها.  تَ تُْعِطي َغلَّ ا  َخرْيَ، وَأَرُْضَن الْ ْعِطي  يُ ًضا الرَّبُّ  أَيْ ܀  ُع.  لِ يَطَّ

ِه. وَاتِ ِريِق َخطَ طَ

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 (روم ١/١-١٢)

يِسني:  ُكونُوا ِقدِّ يَ لِ َن  ِي اِء الله، املَْدُعوِّ أَِحبَّ يَُسوع، (...) إِىل  ِد املَِسيِح  ولَُس َعبْ بُ "ِمْن 

يَُسوَع املَِسيح! " يَنا والرَبِّ  أَب اللِه  ِمَن  ُكم والَسالُم  لَ ْعَمُة  ِن أَل

     
  (٨ (أش ٤٥/                     

  

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

(متى ١/١-١٧)

إِْسحُق  إِْسحق،  َد  َولَ رَاِهيُم  إِبْ رَاِهيم:  إبْ ِن  إِبْ َداُود،  ِن  إِب املَسيح،  يَُسوَع  ميالِد  اُب  تَ «كِ

َد  َولَ ارَُص  فَ تَاَمار،  ِمْن  وزَارََح  ارََص  فَ َد  َولَ ُهوذَا  يَ َوتَُه،  وإِْخ ُهوذَا  يَ َد  َولَ ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ

َد  َولَ نَْحُشوُن  َد نَْحُشون،  َولَ اَداُب  َد َعِميَناَداب، َعِميَن َولَ َد آرَام، آرَاُم  َولَ وُن  ون، َحْرصُ َحْرصُ

 ، َد يَىسَّ يُد َولَ يَد ِمْن رَاُعوت، ُعوِب َد ُعوِب َد بُوَعَز ِمْن رَاَحاب، بُوَعُز َولَ ُموُن َولَ ُمون، َسلْ َسلْ

َد َداُوَد املَلِك. يَىسَّ َولَ

َد  ا َولَ يَّ ا، أَِب يَّ َد أَِب َعاُم َولَ َعام، رََحبْ َد رََحبْ اَمُن َولَ يْ ا، ُسلَ اَمَن ِمِن اْمرَأَِة أُْوِريَّ يْ َد ُسلَ َداُوُد َولَ

وتَاُم  يُ وتَام،  يُ َد  َولَ ا  ُعوِزيَّ ا،  ُعوِزيَّ َد  َولَ يُورَاُم  يُورَام،  َد  َولَ اُط  يُوَشافَ يُوَشافَاط،  َد  َولَ آَسا  آَسا، 

ا  ا، يُوِشيَّ َد يُوِشيَّ َد آُمون، آُموُن َولَ ، َمَنىسَّ َولَ َد َمَنىسَّ ا َولَ يَّ ا، ِحزِْق يَّ َد ِحزِْق َد آَحاز، آَحاُز َولَ َولَ

اِبل. بَ ُي إِىل  َوتَُه، وكاَن الَسبْ ا وإِْخ يَّ ِن يُوكَ َد  َولَ

َد  َولَ ُل  اِب ُزُربَّ اِبل،  ُزُربَّ َد  َولَ ِتيئيُل  شأَلْ ِتيئيل،  َشأَلْ َد  َولَ ا  يَّ ِن يُوكَ اِبل،  بَ إِىل  ِي  الَسبْ ْعَد  بَ

َد آِخيم،  َد َصاُدوق، َصاُدوُق َولَ َد َعاُزور، َعاُزوُر َولَ اِقيُم َولَ يَ اِقيم، إِل يَ َد إِل يُهوُد َولَ يُهود، أَب أَِب

ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ اُن  َمتَّ ان،  َمتَّ َد  َولَ إِلِيَعاَزُر  إِلِيَعاَزر،  َد  َولَ إِلِيُهوُد  إِلِيُهود،  َد  َولَ آِخيُم 

َد يَُسوع، وُهَو الَّذي يُْدَعى املَسيح. ُولِ َها  ْن ِم َد يُوُسَف رَُجَل َمْريَم، الَّتي  َولَ

َل  اِب بَ ِي  َسبْ إِىل  َداُوَد  وِمْن  ِجيالً،  َعَرشَ  َعَة  أَْربَ َداُوَد  إِىل  إِبْرَاهيَم  ِمْن  اِل  األَْجيَ َجميُع  فَ

َعَة َعَرشَ ِجيالً. َل إِىل املَسيِح أَْربَ اِب بَ ِي  َعَة َعَرشَ ِجيالً، وِمْن َسبْ أَْربَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس دانيال شكري)

ا عىل إميانه بأنّك  ين ال سيّام فرتة الّسبي إىل بابل، وكان ال يزال ثابتً ܀ عاىن شعبك املختار األمرَّ
مّجاينٍّ منسكب، ملكوت  ُحبٍّ  تجلّت مبلكوت  أّن مشيئتك  يوًما. غري  له  املُلَك  سرتدُّ 

ابنك يسوع، وقد خابت به انتظارات "ملكوت روح العامل" املنتظر؛ فإذا بالشعب الذي طال 

ا عن ملكوتك  انتظاره قد عميت عيونه عن رؤية غناك بفقرك. أّما أنت فام أبقيت غريبً

ا ... إالّ الذي أّرص أن يبقى عنه غريبً

وبيوتنا  وطننا  يف  زرِْعنا  مثار  وحصدنا  والبؤس  اليأس  عانينا  وقد  رب،  يا  شعبك  ونحن 

أيدينا، متاًما كام حصل مع  إىل  األمور  زمام  وترّد  تتدّخل  أن  نرجو  نزال  وقلوبنا ونحن ال 

شعِبك. فها أنت تخاطبنا بتواضعك وتقرع أبواب قلوبنا التي انغمست بروح العامل حتى 

دَْت عائالتُنا وتغّربت قلوبنا عن الحّب. أفال نتوب وننزع من عيوننا  نا وتهدَّ فُسدت أوطانُ

قشور الحياة وهموم ما نأكل ونرشب ونلبس فنقبلك بفقرك، ونطعمك إن رأيناك جائًعا 

ونسقيك إن رأيناك عطشان ونكسوك إن رأيناك عريانا...؟ 

ًصا لنا... فمّنا من ترىّب عىل القداسة وبعدها  نا مخلّ خلقتنا يا رّب أحرارًا فلم نخرتك كلّ ܀ 
بالخدمة  ة  املحبّ عيش  عىل  والراحة  واملال  الشهوة  وفّضل  إليك،  يرجع  ومل  الطريق  ضّل 

ُربعام حني فّضل مجد  فخرس نفسه وربح العامل. وماذا ينفع ذلك؟ أليس هذا ما حدث مع يَ

آلهة من  لهم  املستقيمة وصنع  الشعب عن طرقك  فأضّل  استخدام سلطته  العامل وأساء 

وبنى آللهتهّن  "الغريبات"  نسوته  امللك حني جارى  فعله سليامن  ما  هذا  أليس  ذهب؟ 

املعابد؟ أوليس هذا ما منيل لفعله كّل يوم من أيام حياتنا حني نغمض عيوننا عنك يف 

اإلنسان  يف  وجعك  إىل  نصغي  فال  للمتألّم  آذاننا  نصّم  حني  أو  جائًعا  نراك  فال  الفقري 

أحد النسبة

ْت نفوسنا الظأمى من البحث عن السعادة يف اآلبار املشققة التي ال متسك  البائس؟ أما تَِعبَ

والحسد  والحقد  املزيّفة  والشهرة  ة  املجانيّ غري  والخدمة  املتسلّطة  السلطة  آبار  املاء، 

نا نفتخر  نا نبحث عن وجهك يف الناس أم أنّ ا أنّ وءَ...؟ أحقًّ والكالم الذي يضمر الرشَّ والسُّ

للّناس  فتطيب جراحه  العامل  ُب  يِّ يُطَ ًحا  ِملْ نكون  بأن  آبهني  اسمك غري  بتسميتنا عىل 

نا؟ لَ فَ

ًصا... فمّنا من اجتذبه نورُك من بعيٍد فاقرتب  ܀ خلقتنا يا رّب أحرارًا وبعضنا اختارك له مخلّ
بصدٍق ليعرفك ويقيم معك: فها هو داود امللك وقد خطىء مرّاٍت عّدة قد تاب ولبس املسح 

والرماد من كّل قلبه وأرضاك فأقمته معك ورضيت عنه. لقد أرسلت ابنك أيها اآلب من 

واألقوياء...  والضعفاء  والخطأة  األبرار  فيها  والرجال،  والنساء  واألنبياء  امللوك  فيها  ساللٍة 

ة بل هي فعٌل حّر ال ميكن فَرُضه عىل أحد. فالحّريّة أغىل  ٍة وراثيّ اتّباع صوتك ليس بعمليّ

تعّمدنا  قد  ها نحن  ليست ِحكراً ألحد:  معناها، وهي  نا  إنسانيتُ تفقد  وبدونها  العطايا، 

باسمك ولبسنا ثوب الحمل ابنك، ها نحن نسعى ليك نخلع عّنا اإلنسان القديم، العبد 

الذي يختار دوماً اإلنطواء والراحة املزيّفة بدل البنوّة واإلنفتاح وخدمة ملكوتك. وها نحن 

ا يا رّب فتتشّجع  ائنا فقوّن نختار، عىل مثال الحمل الوديع، أن نبذل أنفسنا يف سبيل أحبّ

ا فنطعم ونكسو ونتشارك  قلوبنا ونجاهد الجهاد الحسن ونستحّق أن ندعى لك أبناء. قوّن

بهدي  القّدوس  أيّها  مثالك  عىل  قّديسني  يسوع  ابنك  صورة  عىل  فنضحي  قّونا  ونخدم. 

روحك القّدوس. آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

بَل الَدْهر، أن  وُد ِمَن اآلِب قَ َك، أنَت املَولُ تْ َك َحَملَ تَ َك الُشكُر يا َوِحدَي اآلب، ألنَّ َمَحبَّ لَ

َمجٍد  لَّ  كُ يَك  إلَ نُصِعُد  َذلَِك  َولِ َخَالِصَنا.  ألجِل  الَدهر،  يف  بالَجسد  َم  َمريَ ِمْن  َد  تُولَ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ َوتَسِبيٍح وإىل أَِب

(صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
كَان يا ما كان

كان يا ما كان هللويا، كلمة الله هللويا، صارت إنسان هللويا ܀ 

، شو كان هاإلنسان لوال إبن الله. ا تَْجىلَّ ܀ إبن الله اإلنسان ِمن ِعنَّ

هالدنيي كّال وهاألرض الخرضا، ما شافت الله لوال من العدرا.

ا ِمن َهوْن ِمن َهوْن بالدو، تغرّي وّج الكون بليلة ميالدو. ܀ ِمن ِعنَّ

ليلة ميالدو بلّش عمر الكون، من هون بالدو من عّنا من هون



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

َخلَِّص  تُ لِ ا  إنسانً ِرصَْت  الّذي  َمُة،  الَكلِ َها  أَيُّ املَجُد،  َك  لَ

أَنُِّسَك  ِد االنَسان. وبتَ اإلنَْسان، إذ ال َخَالَص لإلنَساِن َعْن يَ

ا ِبَك  دنَ ِهّي بني الطبيَعتَني. وَحِّ ْدَت يف َشخِصَك اإللَ وَحَّ

اَك َوُروَحَك  َنشُكرََك وَنَشُكَر أَبَ ُكوتَك، فَ َنا َمجُدك، وَنَدُخَل َملَ ِتمَّ ِب يَ اِط الوَحَدة، لِ ة، ِربَ باملََحبَّ

وَس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                         (صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ ) الُقدُّ

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
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

وُخ وَالُجُموُع اُء               أَألَطَفاُل وَالُشيُ وُك وَاآلبَ إبرَاِهيُم وَاملُ�لُ

َروَك يا يَُسوُع ا يَك يَ َهذا الَكوُن، أَرُض الناِس وَالَساَمِء               ذَابُوا َشوقً

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

لَّ املعنى اِريُخ ِفيَك يَلَقى كُ يُض الِنعَمة               وَالتَ ِديَها فَ تَ ْف فَوَىض الناِس يَ

ا يا يَُسوُع "أَلله َمْعَنا" َمة               أنَت َحقًّ أَنَت الُنوُر وَالَحياةُ، أَنَت الِكلْ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

ْم ا الِرسَّ األَعظَ َشْفَت للَربَايَ ْم               وَكَ إبُن اللِه إتَّلَدَت إبَن َمريَ

اِء نَْسِل آدَْم َن ِرسَّ الُحبِّ وَالَخَالِص وَالِفداِء               وَالتَجِديِد ِألَب

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح  الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد ال�سبة، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٨٥
َْم َشْعِبَك. َسَرتَْت جميع  إِث َعَفرَْت  ْعُقوَب. ܀  يَ َي  ا رَبُّ َعَىل أَرِْضَك. أَرَْجْعَت َسبْ يَ رَِضيَت  ܀ 

َه  إِل ا  يَ ا  َن ْع أَرِْج ܀  َغَضِبَك.  شّدة  َعْن  رََجْعَت  ه.  كلّ غيظك  عىل  تأّسفت  ܀  َخطاياهْم. 

َك إَِىل جيٍل  َنا؟ َهْل تُِطيُل َغَضبَ يْ ْهِر تَْسَخُط َعلَ ا. ܀ َهْل إَِىل الدَّ َك َعنَّ َخالَِصَنا، وَانِْف َغَضبَ

وَأَْعِطَنا  َك،  رَْحَمتَ رَبُّ  ا  يَ ا  أَرِنَ ܀  َك؟  َشْعبُ ِبَك  ْفرَُح  يَ فَ ْحِييَنا،  تُ فَ أَنَْت  تَُعوُد  أَالَ  ܀  فَجيل؟ 

ِه، فَالَ  ائِ يَ ِْق ِه وَألَت ِب َشْع الَِم لِ ُم ِبالسَّ َكلَّ تَ ُه يَ ، ألَنَّ ِه اللُه الرَّبُّ ُم ِب َكلَّ تَ َخالََصَك. ܀ إيِنِّ أَْسَمُع َما يَ

܀  أَرِْضَنا.  ِيف  َمْجُد  الْ ْسُكَن  يَ لِ ِفيِه،  َخائِ ِمْن  ِريٌب  قَ َخالََصُه  ألَنَّ  ܀  ِة.  َحاَمقَ الْ إَِىل  يَرِْجُعنَّ 

اَمِء  السَّ ِمَن  ِربُّ  وَالْ ُت،  بُ ْن يَ األَرِْض  ِمَن  الَْحقُّ  ܀  تَالمََثَا.  الَُم  وَالسَّ ِربُّ  الْ ا.  َقيَ تَ الْ َحقُّ  وَالْ الرَّْحَمُة 

ِيف  أُ  َويَطَ ُك،  ْسلُ يَ اَمُه  دَّ قُ ِربُّ  الْ ܀  َها.  تَ تُْعِطي َغلَّ ا  َخرْيَ، وَأَرُْضَن الْ ْعِطي  يُ ًضا الرَّبُّ  أَيْ ܀  ُع.  لِ يَطَّ

ِه. وَاتِ ِريِق َخطَ طَ

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 (روم ١/١-١٢)

يِسني:  ُكونُوا ِقدِّ يَ لِ َن  ِي اِء الله، املَْدُعوِّ أَِحبَّ يَُسوع، (...) إِىل  ِد املَِسيِح  ولَُس َعبْ بُ "ِمْن 

يَُسوَع املَِسيح! " يَنا والرَبِّ  أَب اللِه  ِمَن  ُكم والَسالُم  لَ ْعَمُة  ِن أَل

     
  (٨ (أش ٤٥/                     

  

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

(متى ١/١-١٧)

إِْسحُق  إِْسحق،  َد  َولَ رَاِهيُم  إِبْ رَاِهيم:  إبْ ِن  إِبْ َداُود،  ِن  إِب املَسيح،  يَُسوَع  ميالِد  اُب  تَ «كِ

َد  َولَ ارَُص  فَ تَاَمار،  ِمْن  وزَارََح  ارََص  فَ َد  َولَ ُهوذَا  يَ َوتَُه،  وإِْخ ُهوذَا  يَ َد  َولَ ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ

َد  َولَ نَْحُشوُن  َد نَْحُشون،  َولَ اَداُب  َد َعِميَناَداب، َعِميَن َولَ َد آرَام، آرَاُم  َولَ وُن  ون، َحْرصُ َحْرصُ

 ، َد يَىسَّ يُد َولَ يَد ِمْن رَاُعوت، ُعوِب َد ُعوِب َد بُوَعَز ِمْن رَاَحاب، بُوَعُز َولَ ُموُن َولَ ُمون، َسلْ َسلْ

َد َداُوَد املَلِك. يَىسَّ َولَ

َد  ا َولَ يَّ ا، أَِب يَّ َد أَِب َعاُم َولَ َعام، رََحبْ َد رََحبْ اَمُن َولَ يْ ا، ُسلَ اَمَن ِمِن اْمرَأَِة أُْوِريَّ يْ َد ُسلَ َداُوُد َولَ

وتَاُم  يُ وتَام،  يُ َد  َولَ ا  ُعوِزيَّ ا،  ُعوِزيَّ َد  َولَ يُورَاُم  يُورَام،  َد  َولَ اُط  يُوَشافَ يُوَشافَاط،  َد  َولَ آَسا  آَسا، 

ا  ا، يُوِشيَّ َد يُوِشيَّ َد آُمون، آُموُن َولَ ، َمَنىسَّ َولَ َد َمَنىسَّ ا َولَ يَّ ا، ِحزِْق يَّ َد ِحزِْق َد آَحاز، آَحاُز َولَ َولَ

اِبل. بَ ُي إِىل  َوتَُه، وكاَن الَسبْ ا وإِْخ يَّ ِن يُوكَ َد  َولَ

َد  َولَ ُل  اِب ُزُربَّ اِبل،  ُزُربَّ َد  َولَ ِتيئيُل  شأَلْ ِتيئيل،  َشأَلْ َد  َولَ ا  يَّ ِن يُوكَ اِبل،  بَ إِىل  ِي  الَسبْ ْعَد  بَ

َد آِخيم،  َد َصاُدوق، َصاُدوُق َولَ َد َعاُزور، َعاُزوُر َولَ اِقيُم َولَ يَ اِقيم، إِل يَ َد إِل يُهوُد َولَ يُهود، أَب أَِب

ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ اُن  َمتَّ ان،  َمتَّ َد  َولَ إِلِيَعاَزُر  إِلِيَعاَزر،  َد  َولَ إِلِيُهوُد  إِلِيُهود،  َد  َولَ آِخيُم 

َد يَُسوع، وُهَو الَّذي يُْدَعى املَسيح. ُولِ َها  ْن ِم َد يُوُسَف رَُجَل َمْريَم، الَّتي  َولَ

َل  اِب بَ ِي  َسبْ إِىل  َداُوَد  وِمْن  ِجيالً،  َعَرشَ  َعَة  أَْربَ َداُوَد  إِىل  إِبْرَاهيَم  ِمْن  اِل  األَْجيَ َجميُع  فَ

َعَة َعَرشَ ِجيالً. َل إِىل املَسيِح أَْربَ اِب بَ ِي  َعَة َعَرشَ ِجيالً، وِمْن َسبْ أَْربَ

anteliasdiocese.com

٥

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس دانيال شكري)

ا عىل إميانه بأنّك  ين ال سيّام فرتة الّسبي إىل بابل، وكان ال يزال ثابتً ܀ عاىن شعبك املختار األمرَّ
مّجاينٍّ منسكب، ملكوت  ُحبٍّ  تجلّت مبلكوت  أّن مشيئتك  يوًما. غري  له  املُلَك  سرتدُّ 

ابنك يسوع، وقد خابت به انتظارات "ملكوت روح العامل" املنتظر؛ فإذا بالشعب الذي طال 

ا عن ملكوتك  انتظاره قد عميت عيونه عن رؤية غناك بفقرك. أّما أنت فام أبقيت غريبً

ا ... إالّ الذي أّرص أن يبقى عنه غريبً

وبيوتنا  وطننا  يف  زرِْعنا  مثار  وحصدنا  والبؤس  اليأس  عانينا  وقد  رب،  يا  شعبك  ونحن 

أيدينا، متاًما كام حصل مع  إىل  األمور  زمام  وترّد  تتدّخل  أن  نرجو  نزال  وقلوبنا ونحن ال 

شعِبك. فها أنت تخاطبنا بتواضعك وتقرع أبواب قلوبنا التي انغمست بروح العامل حتى 

دَْت عائالتُنا وتغّربت قلوبنا عن الحّب. أفال نتوب وننزع من عيوننا  نا وتهدَّ فُسدت أوطانُ

قشور الحياة وهموم ما نأكل ونرشب ونلبس فنقبلك بفقرك، ونطعمك إن رأيناك جائًعا 

ونسقيك إن رأيناك عطشان ونكسوك إن رأيناك عريانا...؟ 

ًصا لنا... فمّنا من ترىّب عىل القداسة وبعدها  نا مخلّ خلقتنا يا رّب أحرارًا فلم نخرتك كلّ ܀ 
بالخدمة  ة  املحبّ عيش  عىل  والراحة  واملال  الشهوة  وفّضل  إليك،  يرجع  ومل  الطريق  ضّل 

ُربعام حني فّضل مجد  فخرس نفسه وربح العامل. وماذا ينفع ذلك؟ أليس هذا ما حدث مع يَ

آلهة من  لهم  املستقيمة وصنع  الشعب عن طرقك  فأضّل  استخدام سلطته  العامل وأساء 

وبنى آللهتهّن  "الغريبات"  نسوته  امللك حني جارى  فعله سليامن  ما  هذا  أليس  ذهب؟ 

املعابد؟ أوليس هذا ما منيل لفعله كّل يوم من أيام حياتنا حني نغمض عيوننا عنك يف 

اإلنسان  يف  وجعك  إىل  نصغي  فال  للمتألّم  آذاننا  نصّم  حني  أو  جائًعا  نراك  فال  الفقري 

أحد النسبة

ْت نفوسنا الظأمى من البحث عن السعادة يف اآلبار املشققة التي ال متسك  البائس؟ أما تَِعبَ

والحسد  والحقد  املزيّفة  والشهرة  ة  املجانيّ غري  والخدمة  املتسلّطة  السلطة  آبار  املاء، 

نا نفتخر  نا نبحث عن وجهك يف الناس أم أنّ ا أنّ وءَ...؟ أحقًّ والكالم الذي يضمر الرشَّ والسُّ

للّناس  فتطيب جراحه  العامل  ُب  يِّ يُطَ ًحا  ِملْ نكون  بأن  آبهني  اسمك غري  بتسميتنا عىل 

نا؟ لَ فَ

ًصا... فمّنا من اجتذبه نورُك من بعيٍد فاقرتب  ܀ خلقتنا يا رّب أحرارًا وبعضنا اختارك له مخلّ
بصدٍق ليعرفك ويقيم معك: فها هو داود امللك وقد خطىء مرّاٍت عّدة قد تاب ولبس املسح 

والرماد من كّل قلبه وأرضاك فأقمته معك ورضيت عنه. لقد أرسلت ابنك أيها اآلب من 

واألقوياء...  والضعفاء  والخطأة  األبرار  فيها  والرجال،  والنساء  واألنبياء  امللوك  فيها  ساللٍة 

ة بل هي فعٌل حّر ال ميكن فَرُضه عىل أحد. فالحّريّة أغىل  ٍة وراثيّ اتّباع صوتك ليس بعمليّ

تعّمدنا  قد  ها نحن  ليست ِحكراً ألحد:  معناها، وهي  نا  إنسانيتُ تفقد  وبدونها  العطايا، 

باسمك ولبسنا ثوب الحمل ابنك، ها نحن نسعى ليك نخلع عّنا اإلنسان القديم، العبد 

الذي يختار دوماً اإلنطواء والراحة املزيّفة بدل البنوّة واإلنفتاح وخدمة ملكوتك. وها نحن 

ا يا رّب فتتشّجع  ائنا فقوّن نختار، عىل مثال الحمل الوديع، أن نبذل أنفسنا يف سبيل أحبّ

ا فنطعم ونكسو ونتشارك  قلوبنا ونجاهد الجهاد الحسن ونستحّق أن ندعى لك أبناء. قوّن

بهدي  القّدوس  أيّها  مثالك  عىل  قّديسني  يسوع  ابنك  صورة  عىل  فنضحي  قّونا  ونخدم. 

روحك القّدوس. آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

بَل الَدْهر، أن  وُد ِمَن اآلِب قَ َك، أنَت املَولُ تْ َك َحَملَ تَ َك الُشكُر يا َوِحدَي اآلب، ألنَّ َمَحبَّ لَ

َمجٍد  لَّ  كُ يَك  إلَ نُصِعُد  َذلَِك  َولِ َخَالِصَنا.  ألجِل  الَدهر،  يف  بالَجسد  َم  َمريَ ِمْن  َد  تُولَ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ َوتَسِبيٍح وإىل أَِب

(صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
كَان يا ما كان

كان يا ما كان هللويا، كلمة الله هللويا، صارت إنسان هللويا ܀ 

، شو كان هاإلنسان لوال إبن الله. ا تَْجىلَّ ܀ إبن الله اإلنسان ِمن ِعنَّ

هالدنيي كّال وهاألرض الخرضا، ما شافت الله لوال من العدرا.

ا ِمن َهوْن ِمن َهوْن بالدو، تغرّي وّج الكون بليلة ميالدو. ܀ ِمن ِعنَّ

ليلة ميالدو بلّش عمر الكون، من هون بالدو من عّنا من هون



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

َخلَِّص  تُ لِ ا  إنسانً ِرصَْت  الّذي  َمُة،  الَكلِ َها  أَيُّ املَجُد،  َك  لَ

أَنُِّسَك  ِد االنَسان. وبتَ اإلنَْسان، إذ ال َخَالَص لإلنَساِن َعْن يَ

ا ِبَك  دنَ ِهّي بني الطبيَعتَني. وَحِّ ْدَت يف َشخِصَك اإللَ وَحَّ

اَك َوُروَحَك  َنشُكرََك وَنَشُكَر أَبَ ُكوتَك، فَ َنا َمجُدك، وَنَدُخَل َملَ ِتمَّ ِب يَ اِط الوَحَدة، لِ ة، ِربَ باملََحبَّ

وَس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                         (صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ ) الُقدُّ

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
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

وُخ وَالُجُموُع اُء               أَألَطَفاُل وَالُشيُ وُك وَاآلبَ إبرَاِهيُم وَاملُ�لُ

َروَك يا يَُسوُع ا يَك يَ َهذا الَكوُن، أَرُض الناِس وَالَساَمِء               ذَابُوا َشوقً

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

لَّ املعنى اِريُخ ِفيَك يَلَقى كُ يُض الِنعَمة               وَالتَ ِديَها فَ تَ ْف فَوَىض الناِس يَ

ا يا يَُسوُع "أَلله َمْعَنا" َمة               أنَت َحقًّ أَنَت الُنوُر وَالَحياةُ، أَنَت الِكلْ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

ْم ا الِرسَّ األَعظَ َشْفَت للَربَايَ ْم               وَكَ إبُن اللِه إتَّلَدَت إبَن َمريَ

اِء نَْسِل آدَْم َن ِرسَّ الُحبِّ وَالَخَالِص وَالِفداِء               وَالتَجِديِد ِألَب

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح  الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد ال�سبة، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٨٥
َْم َشْعِبَك. َسَرتَْت جميع  إِث َعَفرَْت  ْعُقوَب. ܀  يَ َي  ا رَبُّ َعَىل أَرِْضَك. أَرَْجْعَت َسبْ يَ رَِضيَت  ܀ 

َه  إِل ا  يَ ا  َن ْع أَرِْج ܀  َغَضِبَك.  شّدة  َعْن  رََجْعَت  ه.  كلّ غيظك  عىل  تأّسفت  ܀  َخطاياهْم. 

َك إَِىل جيٍل  َنا؟ َهْل تُِطيُل َغَضبَ يْ ْهِر تَْسَخُط َعلَ ا. ܀ َهْل إَِىل الدَّ َك َعنَّ َخالَِصَنا، وَانِْف َغَضبَ

وَأَْعِطَنا  َك،  رَْحَمتَ رَبُّ  ا  يَ ا  أَرِنَ ܀  َك؟  َشْعبُ ِبَك  ْفرَُح  يَ فَ ْحِييَنا،  تُ فَ أَنَْت  تَُعوُد  أَالَ  ܀  فَجيل؟ 

ِه، فَالَ  ائِ يَ ِْق ِه وَألَت ِب َشْع الَِم لِ ُم ِبالسَّ َكلَّ تَ ُه يَ ، ألَنَّ ِه اللُه الرَّبُّ ُم ِب َكلَّ تَ َخالََصَك. ܀ إيِنِّ أَْسَمُع َما يَ

܀  أَرِْضَنا.  ِيف  َمْجُد  الْ ْسُكَن  يَ لِ ِفيِه،  َخائِ ِمْن  ِريٌب  قَ َخالََصُه  ألَنَّ  ܀  ِة.  َحاَمقَ الْ إَِىل  يَرِْجُعنَّ 

اَمِء  السَّ ِمَن  ِربُّ  وَالْ ُت،  بُ ْن يَ األَرِْض  ِمَن  الَْحقُّ  ܀  تَالمََثَا.  الَُم  وَالسَّ ِربُّ  الْ ا.  َقيَ تَ الْ َحقُّ  وَالْ الرَّْحَمُة 

ِيف  أُ  َويَطَ ُك،  ْسلُ يَ اَمُه  دَّ قُ ِربُّ  الْ ܀  َها.  تَ تُْعِطي َغلَّ ا  َخرْيَ، وَأَرُْضَن الْ ْعِطي  يُ ًضا الرَّبُّ  أَيْ ܀  ُع.  لِ يَطَّ

ِه. وَاتِ ِريِق َخطَ طَ

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 (روم ١/١-١٢)

يِسني:  ُكونُوا ِقدِّ يَ لِ َن  ِي اِء الله، املَْدُعوِّ أَِحبَّ يَُسوع، (...) إِىل  ِد املَِسيِح  ولَُس َعبْ بُ "ِمْن 

يَُسوَع املَِسيح! " يَنا والرَبِّ  أَب اللِه  ِمَن  ُكم والَسالُم  لَ ْعَمُة  ِن أَل

     
  (٨ (أش ٤٥/                     

  

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

(متى ١/١-١٧)

إِْسحُق  إِْسحق،  َد  َولَ رَاِهيُم  إِبْ رَاِهيم:  إبْ ِن  إِبْ َداُود،  ِن  إِب املَسيح،  يَُسوَع  ميالِد  اُب  تَ «كِ

َد  َولَ ارَُص  فَ تَاَمار،  ِمْن  وزَارََح  ارََص  فَ َد  َولَ ُهوذَا  يَ َوتَُه،  وإِْخ ُهوذَا  يَ َد  َولَ ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ

َد  َولَ نَْحُشوُن  َد نَْحُشون،  َولَ اَداُب  َد َعِميَناَداب، َعِميَن َولَ َد آرَام، آرَاُم  َولَ وُن  ون، َحْرصُ َحْرصُ

 ، َد يَىسَّ يُد َولَ يَد ِمْن رَاُعوت، ُعوِب َد ُعوِب َد بُوَعَز ِمْن رَاَحاب، بُوَعُز َولَ ُموُن َولَ ُمون، َسلْ َسلْ

َد َداُوَد املَلِك. يَىسَّ َولَ

َد  ا َولَ يَّ ا، أَِب يَّ َد أَِب َعاُم َولَ َعام، رََحبْ َد رََحبْ اَمُن َولَ يْ ا، ُسلَ اَمَن ِمِن اْمرَأَِة أُْوِريَّ يْ َد ُسلَ َداُوُد َولَ

وتَاُم  يُ وتَام،  يُ َد  َولَ ا  ُعوِزيَّ ا،  ُعوِزيَّ َد  َولَ يُورَاُم  يُورَام،  َد  َولَ اُط  يُوَشافَ يُوَشافَاط،  َد  َولَ آَسا  آَسا، 

ا  ا، يُوِشيَّ َد يُوِشيَّ َد آُمون، آُموُن َولَ ، َمَنىسَّ َولَ َد َمَنىسَّ ا َولَ يَّ ا، ِحزِْق يَّ َد ِحزِْق َد آَحاز، آَحاُز َولَ َولَ

اِبل. بَ ُي إِىل  َوتَُه، وكاَن الَسبْ ا وإِْخ يَّ ِن يُوكَ َد  َولَ

َد  َولَ ُل  اِب ُزُربَّ اِبل،  ُزُربَّ َد  َولَ ِتيئيُل  شأَلْ ِتيئيل،  َشأَلْ َد  َولَ ا  يَّ ِن يُوكَ اِبل،  بَ إِىل  ِي  الَسبْ ْعَد  بَ

َد آِخيم،  َد َصاُدوق، َصاُدوُق َولَ َد َعاُزور، َعاُزوُر َولَ اِقيُم َولَ يَ اِقيم، إِل يَ َد إِل يُهوُد َولَ يُهود، أَب أَِب

ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ اُن  َمتَّ ان،  َمتَّ َد  َولَ إِلِيَعاَزُر  إِلِيَعاَزر،  َد  َولَ إِلِيُهوُد  إِلِيُهود،  َد  َولَ آِخيُم 

َد يَُسوع، وُهَو الَّذي يُْدَعى املَسيح. ُولِ َها  ْن ِم َد يُوُسَف رَُجَل َمْريَم، الَّتي  َولَ

َل  اِب بَ ِي  َسبْ إِىل  َداُوَد  وِمْن  ِجيالً،  َعَرشَ  َعَة  أَْربَ َداُوَد  إِىل  إِبْرَاهيَم  ِمْن  اِل  األَْجيَ َجميُع  فَ

َعَة َعَرشَ ِجيالً. َل إِىل املَسيِح أَْربَ اِب بَ ِي  َعَة َعَرشَ ِجيالً، وِمْن َسبْ أَْربَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس دانيال شكري)

ا عىل إميانه بأنّك  ين ال سيّام فرتة الّسبي إىل بابل، وكان ال يزال ثابتً ܀ عاىن شعبك املختار األمرَّ
مّجاينٍّ منسكب، ملكوت  ُحبٍّ  تجلّت مبلكوت  أّن مشيئتك  يوًما. غري  له  املُلَك  سرتدُّ 

ابنك يسوع، وقد خابت به انتظارات "ملكوت روح العامل" املنتظر؛ فإذا بالشعب الذي طال 

ا عن ملكوتك  انتظاره قد عميت عيونه عن رؤية غناك بفقرك. أّما أنت فام أبقيت غريبً

ا ... إالّ الذي أّرص أن يبقى عنه غريبً

وبيوتنا  وطننا  يف  زرِْعنا  مثار  وحصدنا  والبؤس  اليأس  عانينا  وقد  رب،  يا  شعبك  ونحن 

أيدينا، متاًما كام حصل مع  إىل  األمور  زمام  وترّد  تتدّخل  أن  نرجو  نزال  وقلوبنا ونحن ال 

شعِبك. فها أنت تخاطبنا بتواضعك وتقرع أبواب قلوبنا التي انغمست بروح العامل حتى 

دَْت عائالتُنا وتغّربت قلوبنا عن الحّب. أفال نتوب وننزع من عيوننا  نا وتهدَّ فُسدت أوطانُ

قشور الحياة وهموم ما نأكل ونرشب ونلبس فنقبلك بفقرك، ونطعمك إن رأيناك جائًعا 

ونسقيك إن رأيناك عطشان ونكسوك إن رأيناك عريانا...؟ 

ًصا لنا... فمّنا من ترىّب عىل القداسة وبعدها  نا مخلّ خلقتنا يا رّب أحرارًا فلم نخرتك كلّ ܀ 
بالخدمة  ة  املحبّ عيش  عىل  والراحة  واملال  الشهوة  وفّضل  إليك،  يرجع  ومل  الطريق  ضّل 

ُربعام حني فّضل مجد  فخرس نفسه وربح العامل. وماذا ينفع ذلك؟ أليس هذا ما حدث مع يَ

آلهة من  لهم  املستقيمة وصنع  الشعب عن طرقك  فأضّل  استخدام سلطته  العامل وأساء 

وبنى آللهتهّن  "الغريبات"  نسوته  امللك حني جارى  فعله سليامن  ما  هذا  أليس  ذهب؟ 

املعابد؟ أوليس هذا ما منيل لفعله كّل يوم من أيام حياتنا حني نغمض عيوننا عنك يف 

اإلنسان  يف  وجعك  إىل  نصغي  فال  للمتألّم  آذاننا  نصّم  حني  أو  جائًعا  نراك  فال  الفقري 
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ْت نفوسنا الظأمى من البحث عن السعادة يف اآلبار املشققة التي ال متسك  البائس؟ أما تَِعبَ

والحسد  والحقد  املزيّفة  والشهرة  ة  املجانيّ غري  والخدمة  املتسلّطة  السلطة  آبار  املاء، 

نا نفتخر  نا نبحث عن وجهك يف الناس أم أنّ ا أنّ وءَ...؟ أحقًّ والكالم الذي يضمر الرشَّ والسُّ

للّناس  فتطيب جراحه  العامل  ُب  يِّ يُطَ ًحا  ِملْ نكون  بأن  آبهني  اسمك غري  بتسميتنا عىل 

نا؟ لَ فَ

ًصا... فمّنا من اجتذبه نورُك من بعيٍد فاقرتب  ܀ خلقتنا يا رّب أحرارًا وبعضنا اختارك له مخلّ
بصدٍق ليعرفك ويقيم معك: فها هو داود امللك وقد خطىء مرّاٍت عّدة قد تاب ولبس املسح 

والرماد من كّل قلبه وأرضاك فأقمته معك ورضيت عنه. لقد أرسلت ابنك أيها اآلب من 

واألقوياء...  والضعفاء  والخطأة  األبرار  فيها  والرجال،  والنساء  واألنبياء  امللوك  فيها  ساللٍة 

ة بل هي فعٌل حّر ال ميكن فَرُضه عىل أحد. فالحّريّة أغىل  ٍة وراثيّ اتّباع صوتك ليس بعمليّ

تعّمدنا  قد  ها نحن  ليست ِحكراً ألحد:  معناها، وهي  نا  إنسانيتُ تفقد  وبدونها  العطايا، 

باسمك ولبسنا ثوب الحمل ابنك، ها نحن نسعى ليك نخلع عّنا اإلنسان القديم، العبد 

الذي يختار دوماً اإلنطواء والراحة املزيّفة بدل البنوّة واإلنفتاح وخدمة ملكوتك. وها نحن 

ا يا رّب فتتشّجع  ائنا فقوّن نختار، عىل مثال الحمل الوديع، أن نبذل أنفسنا يف سبيل أحبّ

ا فنطعم ونكسو ونتشارك  قلوبنا ونجاهد الجهاد الحسن ونستحّق أن ندعى لك أبناء. قوّن

بهدي  القّدوس  أيّها  مثالك  عىل  قّديسني  يسوع  ابنك  صورة  عىل  فنضحي  قّونا  ونخدم. 

روحك القّدوس. آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

بَل الَدْهر، أن  وُد ِمَن اآلِب قَ َك، أنَت املَولُ تْ َك َحَملَ تَ َك الُشكُر يا َوِحدَي اآلب، ألنَّ َمَحبَّ لَ

َمجٍد  لَّ  كُ يَك  إلَ نُصِعُد  َذلَِك  َولِ َخَالِصَنا.  ألجِل  الَدهر،  يف  بالَجسد  َم  َمريَ ِمْن  َد  تُولَ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ َوتَسِبيٍح وإىل أَِب

(صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
كَان يا ما كان

كان يا ما كان هللويا، كلمة الله هللويا، صارت إنسان هللويا ܀ 

، شو كان هاإلنسان لوال إبن الله. ا تَْجىلَّ ܀ إبن الله اإلنسان ِمن ِعنَّ

هالدنيي كّال وهاألرض الخرضا، ما شافت الله لوال من العدرا.

ا ِمن َهوْن ِمن َهوْن بالدو، تغرّي وّج الكون بليلة ميالدو. ܀ ِمن ِعنَّ

ليلة ميالدو بلّش عمر الكون، من هون بالدو من عّنا من هون



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

َخلَِّص  تُ لِ ا  إنسانً ِرصَْت  الّذي  َمُة،  الَكلِ َها  أَيُّ املَجُد،  َك  لَ

أَنُِّسَك  ِد االنَسان. وبتَ اإلنَْسان، إذ ال َخَالَص لإلنَساِن َعْن يَ

ا ِبَك  دنَ ِهّي بني الطبيَعتَني. وَحِّ ْدَت يف َشخِصَك اإللَ وَحَّ

اَك َوُروَحَك  َنشُكرََك وَنَشُكَر أَبَ ُكوتَك، فَ َنا َمجُدك، وَنَدُخَل َملَ ِتمَّ ِب يَ اِط الوَحَدة، لِ ة، ِربَ باملََحبَّ

وَس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                         (صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ ) الُقدُّ

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
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

وُخ وَالُجُموُع اُء               أَألَطَفاُل وَالُشيُ وُك وَاآلبَ إبرَاِهيُم وَاملُ�لُ

َروَك يا يَُسوُع ا يَك يَ َهذا الَكوُن، أَرُض الناِس وَالَساَمِء               ذَابُوا َشوقً

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

لَّ املعنى اِريُخ ِفيَك يَلَقى كُ يُض الِنعَمة               وَالتَ ِديَها فَ تَ ْف فَوَىض الناِس يَ

ا يا يَُسوُع "أَلله َمْعَنا" َمة               أنَت َحقًّ أَنَت الُنوُر وَالَحياةُ، أَنَت الِكلْ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

ْم ا الِرسَّ األَعظَ َشْفَت للَربَايَ ْم               وَكَ إبُن اللِه إتَّلَدَت إبَن َمريَ

اِء نَْسِل آدَْم َن ِرسَّ الُحبِّ وَالَخَالِص وَالِفداِء               وَالتَجِديِد ِألَب

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح  الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد ال�سبة، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٨٥
َْم َشْعِبَك. َسَرتَْت جميع  إِث َعَفرَْت  ْعُقوَب. ܀  يَ َي  ا رَبُّ َعَىل أَرِْضَك. أَرَْجْعَت َسبْ يَ رَِضيَت  ܀ 

َه  إِل ا  يَ ا  َن ْع أَرِْج ܀  َغَضِبَك.  شّدة  َعْن  رََجْعَت  ه.  كلّ غيظك  عىل  تأّسفت  ܀  َخطاياهْم. 

َك إَِىل جيٍل  َنا؟ َهْل تُِطيُل َغَضبَ يْ ْهِر تَْسَخُط َعلَ ا. ܀ َهْل إَِىل الدَّ َك َعنَّ َخالَِصَنا، وَانِْف َغَضبَ

وَأَْعِطَنا  َك،  رَْحَمتَ رَبُّ  ا  يَ ا  أَرِنَ ܀  َك؟  َشْعبُ ِبَك  ْفرَُح  يَ فَ ْحِييَنا،  تُ فَ أَنَْت  تَُعوُد  أَالَ  ܀  فَجيل؟ 

ِه، فَالَ  ائِ يَ ِْق ِه وَألَت ِب َشْع الَِم لِ ُم ِبالسَّ َكلَّ تَ ُه يَ ، ألَنَّ ِه اللُه الرَّبُّ ُم ِب َكلَّ تَ َخالََصَك. ܀ إيِنِّ أَْسَمُع َما يَ

܀  أَرِْضَنا.  ِيف  َمْجُد  الْ ْسُكَن  يَ لِ ِفيِه،  َخائِ ِمْن  ِريٌب  قَ َخالََصُه  ألَنَّ  ܀  ِة.  َحاَمقَ الْ إَِىل  يَرِْجُعنَّ 

اَمِء  السَّ ِمَن  ِربُّ  وَالْ ُت،  بُ ْن يَ األَرِْض  ِمَن  الَْحقُّ  ܀  تَالمََثَا.  الَُم  وَالسَّ ِربُّ  الْ ا.  َقيَ تَ الْ َحقُّ  وَالْ الرَّْحَمُة 

ِيف  أُ  َويَطَ ُك،  ْسلُ يَ اَمُه  دَّ قُ ِربُّ  الْ ܀  َها.  تَ تُْعِطي َغلَّ ا  َخرْيَ، وَأَرُْضَن الْ ْعِطي  يُ ًضا الرَّبُّ  أَيْ ܀  ُع.  لِ يَطَّ

ِه. وَاتِ ِريِق َخطَ طَ

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 (روم ١/١-١٢)

يِسني:  ُكونُوا ِقدِّ يَ لِ َن  ِي اِء الله، املَْدُعوِّ أَِحبَّ يَُسوع، (...) إِىل  ِد املَِسيِح  ولَُس َعبْ بُ "ِمْن 

يَُسوَع املَِسيح! " يَنا والرَبِّ  أَب اللِه  ِمَن  ُكم والَسالُم  لَ ْعَمُة  ِن أَل

     
  (٨ (أش ٤٥/                     

  

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

(متى ١/١-١٧)

إِْسحُق  إِْسحق،  َد  َولَ رَاِهيُم  إِبْ رَاِهيم:  إبْ ِن  إِبْ َداُود،  ِن  إِب املَسيح،  يَُسوَع  ميالِد  اُب  تَ «كِ

َد  َولَ ارَُص  فَ تَاَمار،  ِمْن  وزَارََح  ارََص  فَ َد  َولَ ُهوذَا  يَ َوتَُه،  وإِْخ ُهوذَا  يَ َد  َولَ ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ

َد  َولَ نَْحُشوُن  َد نَْحُشون،  َولَ اَداُب  َد َعِميَناَداب، َعِميَن َولَ َد آرَام، آرَاُم  َولَ وُن  ون، َحْرصُ َحْرصُ

 ، َد يَىسَّ يُد َولَ يَد ِمْن رَاُعوت، ُعوِب َد ُعوِب َد بُوَعَز ِمْن رَاَحاب، بُوَعُز َولَ ُموُن َولَ ُمون، َسلْ َسلْ

َد َداُوَد املَلِك. يَىسَّ َولَ

َد  ا َولَ يَّ ا، أَِب يَّ َد أَِب َعاُم َولَ َعام، رََحبْ َد رََحبْ اَمُن َولَ يْ ا، ُسلَ اَمَن ِمِن اْمرَأَِة أُْوِريَّ يْ َد ُسلَ َداُوُد َولَ

وتَاُم  يُ وتَام،  يُ َد  َولَ ا  ُعوِزيَّ ا،  ُعوِزيَّ َد  َولَ يُورَاُم  يُورَام،  َد  َولَ اُط  يُوَشافَ يُوَشافَاط،  َد  َولَ آَسا  آَسا، 

ا  ا، يُوِشيَّ َد يُوِشيَّ َد آُمون، آُموُن َولَ ، َمَنىسَّ َولَ َد َمَنىسَّ ا َولَ يَّ ا، ِحزِْق يَّ َد ِحزِْق َد آَحاز، آَحاُز َولَ َولَ

اِبل. بَ ُي إِىل  َوتَُه، وكاَن الَسبْ ا وإِْخ يَّ ِن يُوكَ َد  َولَ

َد  َولَ ُل  اِب ُزُربَّ اِبل،  ُزُربَّ َد  َولَ ِتيئيُل  شأَلْ ِتيئيل،  َشأَلْ َد  َولَ ا  يَّ ِن يُوكَ اِبل،  بَ إِىل  ِي  الَسبْ ْعَد  بَ

َد آِخيم،  َد َصاُدوق، َصاُدوُق َولَ َد َعاُزور، َعاُزوُر َولَ اِقيُم َولَ يَ اِقيم، إِل يَ َد إِل يُهوُد َولَ يُهود، أَب أَِب

ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ اُن  َمتَّ ان،  َمتَّ َد  َولَ إِلِيَعاَزُر  إِلِيَعاَزر،  َد  َولَ إِلِيُهوُد  إِلِيُهود،  َد  َولَ آِخيُم 

َد يَُسوع، وُهَو الَّذي يُْدَعى املَسيح. ُولِ َها  ْن ِم َد يُوُسَف رَُجَل َمْريَم، الَّتي  َولَ

َل  اِب بَ ِي  َسبْ إِىل  َداُوَد  وِمْن  ِجيالً،  َعَرشَ  َعَة  أَْربَ َداُوَد  إِىل  إِبْرَاهيَم  ِمْن  اِل  األَْجيَ َجميُع  فَ

َعَة َعَرشَ ِجيالً. َل إِىل املَسيِح أَْربَ اِب بَ ِي  َعَة َعَرشَ ِجيالً، وِمْن َسبْ أَْربَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس دانيال شكري)

ا عىل إميانه بأنّك  ين ال سيّام فرتة الّسبي إىل بابل، وكان ال يزال ثابتً ܀ عاىن شعبك املختار األمرَّ
مّجاينٍّ منسكب، ملكوت  ُحبٍّ  تجلّت مبلكوت  أّن مشيئتك  يوًما. غري  له  املُلَك  سرتدُّ 

ابنك يسوع، وقد خابت به انتظارات "ملكوت روح العامل" املنتظر؛ فإذا بالشعب الذي طال 

ا عن ملكوتك  انتظاره قد عميت عيونه عن رؤية غناك بفقرك. أّما أنت فام أبقيت غريبً

ا ... إالّ الذي أّرص أن يبقى عنه غريبً

وبيوتنا  وطننا  يف  زرِْعنا  مثار  وحصدنا  والبؤس  اليأس  عانينا  وقد  رب،  يا  شعبك  ونحن 

أيدينا، متاًما كام حصل مع  إىل  األمور  زمام  وترّد  تتدّخل  أن  نرجو  نزال  وقلوبنا ونحن ال 

شعِبك. فها أنت تخاطبنا بتواضعك وتقرع أبواب قلوبنا التي انغمست بروح العامل حتى 

دَْت عائالتُنا وتغّربت قلوبنا عن الحّب. أفال نتوب وننزع من عيوننا  نا وتهدَّ فُسدت أوطانُ

قشور الحياة وهموم ما نأكل ونرشب ونلبس فنقبلك بفقرك، ونطعمك إن رأيناك جائًعا 

ونسقيك إن رأيناك عطشان ونكسوك إن رأيناك عريانا...؟ 

ًصا لنا... فمّنا من ترىّب عىل القداسة وبعدها  نا مخلّ خلقتنا يا رّب أحرارًا فلم نخرتك كلّ ܀ 
بالخدمة  ة  املحبّ عيش  عىل  والراحة  واملال  الشهوة  وفّضل  إليك،  يرجع  ومل  الطريق  ضّل 

ُربعام حني فّضل مجد  فخرس نفسه وربح العامل. وماذا ينفع ذلك؟ أليس هذا ما حدث مع يَ

آلهة من  لهم  املستقيمة وصنع  الشعب عن طرقك  فأضّل  استخدام سلطته  العامل وأساء 

وبنى آللهتهّن  "الغريبات"  نسوته  امللك حني جارى  فعله سليامن  ما  هذا  أليس  ذهب؟ 

املعابد؟ أوليس هذا ما منيل لفعله كّل يوم من أيام حياتنا حني نغمض عيوننا عنك يف 

اإلنسان  يف  وجعك  إىل  نصغي  فال  للمتألّم  آذاننا  نصّم  حني  أو  جائًعا  نراك  فال  الفقري 
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ْت نفوسنا الظأمى من البحث عن السعادة يف اآلبار املشققة التي ال متسك  البائس؟ أما تَِعبَ

والحسد  والحقد  املزيّفة  والشهرة  ة  املجانيّ غري  والخدمة  املتسلّطة  السلطة  آبار  املاء، 

نا نفتخر  نا نبحث عن وجهك يف الناس أم أنّ ا أنّ وءَ...؟ أحقًّ والكالم الذي يضمر الرشَّ والسُّ

للّناس  فتطيب جراحه  العامل  ُب  يِّ يُطَ ًحا  ِملْ نكون  بأن  آبهني  اسمك غري  بتسميتنا عىل 

نا؟ لَ فَ

ًصا... فمّنا من اجتذبه نورُك من بعيٍد فاقرتب  ܀ خلقتنا يا رّب أحرارًا وبعضنا اختارك له مخلّ
بصدٍق ليعرفك ويقيم معك: فها هو داود امللك وقد خطىء مرّاٍت عّدة قد تاب ولبس املسح 

والرماد من كّل قلبه وأرضاك فأقمته معك ورضيت عنه. لقد أرسلت ابنك أيها اآلب من 

واألقوياء...  والضعفاء  والخطأة  األبرار  فيها  والرجال،  والنساء  واألنبياء  امللوك  فيها  ساللٍة 

ة بل هي فعٌل حّر ال ميكن فَرُضه عىل أحد. فالحّريّة أغىل  ٍة وراثيّ اتّباع صوتك ليس بعمليّ

تعّمدنا  قد  ها نحن  ليست ِحكراً ألحد:  معناها، وهي  نا  إنسانيتُ تفقد  وبدونها  العطايا، 

باسمك ولبسنا ثوب الحمل ابنك، ها نحن نسعى ليك نخلع عّنا اإلنسان القديم، العبد 

الذي يختار دوماً اإلنطواء والراحة املزيّفة بدل البنوّة واإلنفتاح وخدمة ملكوتك. وها نحن 

ا يا رّب فتتشّجع  ائنا فقوّن نختار، عىل مثال الحمل الوديع، أن نبذل أنفسنا يف سبيل أحبّ

ا فنطعم ونكسو ونتشارك  قلوبنا ونجاهد الجهاد الحسن ونستحّق أن ندعى لك أبناء. قوّن

بهدي  القّدوس  أيّها  مثالك  عىل  قّديسني  يسوع  ابنك  صورة  عىل  فنضحي  قّونا  ونخدم. 

روحك القّدوس. آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

بَل الَدْهر، أن  وُد ِمَن اآلِب قَ َك، أنَت املَولُ تْ َك َحَملَ تَ َك الُشكُر يا َوِحدَي اآلب، ألنَّ َمَحبَّ لَ

َمجٍد  لَّ  كُ يَك  إلَ نُصِعُد  َذلَِك  َولِ َخَالِصَنا.  ألجِل  الَدهر،  يف  بالَجسد  َم  َمريَ ِمْن  َد  تُولَ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ َوتَسِبيٍح وإىل أَِب

(صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
كَان يا ما كان

كان يا ما كان هللويا، كلمة الله هللويا، صارت إنسان هللويا ܀ 

، شو كان هاإلنسان لوال إبن الله. ا تَْجىلَّ ܀ إبن الله اإلنسان ِمن ِعنَّ

هالدنيي كّال وهاألرض الخرضا، ما شافت الله لوال من العدرا.

ا ِمن َهوْن ِمن َهوْن بالدو، تغرّي وّج الكون بليلة ميالدو. ܀ ِمن ِعنَّ

ليلة ميالدو بلّش عمر الكون، من هون بالدو من عّنا من هون



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

َخلَِّص  تُ لِ ا  إنسانً ِرصَْت  الّذي  َمُة،  الَكلِ َها  أَيُّ املَجُد،  َك  لَ

أَنُِّسَك  ِد االنَسان. وبتَ اإلنَْسان، إذ ال َخَالَص لإلنَساِن َعْن يَ

ا ِبَك  دنَ ِهّي بني الطبيَعتَني. وَحِّ ْدَت يف َشخِصَك اإللَ وَحَّ

اَك َوُروَحَك  َنشُكرََك وَنَشُكَر أَبَ ُكوتَك، فَ َنا َمجُدك، وَنَدُخَل َملَ ِتمَّ ِب يَ اِط الوَحَدة، لِ ة، ِربَ باملََحبَّ

وَس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                         (صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ ) الُقدُّ

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
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

وُخ وَالُجُموُع اُء               أَألَطَفاُل وَالُشيُ وُك وَاآلبَ إبرَاِهيُم وَاملُ�لُ

َروَك يا يَُسوُع ا يَك يَ َهذا الَكوُن، أَرُض الناِس وَالَساَمِء               ذَابُوا َشوقً

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

لَّ املعنى اِريُخ ِفيَك يَلَقى كُ يُض الِنعَمة               وَالتَ ِديَها فَ تَ ْف فَوَىض الناِس يَ

ا يا يَُسوُع "أَلله َمْعَنا" َمة               أنَت َحقًّ أَنَت الُنوُر وَالَحياةُ، أَنَت الِكلْ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

ْم ا الِرسَّ األَعظَ َشْفَت للَربَايَ ْم               وَكَ إبُن اللِه إتَّلَدَت إبَن َمريَ

اِء نَْسِل آدَْم َن ِرسَّ الُحبِّ وَالَخَالِص وَالِفداِء               وَالتَجِديِد ِألَب

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح  الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات �ساء أحد ال�سبة، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٨٥
َْم َشْعِبَك. َسَرتَْت جميع  إِث َعَفرَْت  ْعُقوَب. ܀  يَ َي  ا رَبُّ َعَىل أَرِْضَك. أَرَْجْعَت َسبْ يَ رَِضيَت  ܀ 

َه  إِل ا  يَ ا  َن ْع أَرِْج ܀  َغَضِبَك.  شّدة  َعْن  رََجْعَت  ه.  كلّ غيظك  عىل  تأّسفت  ܀  َخطاياهْم. 

َك إَِىل جيٍل  َنا؟ َهْل تُِطيُل َغَضبَ يْ ْهِر تَْسَخُط َعلَ ا. ܀ َهْل إَِىل الدَّ َك َعنَّ َخالَِصَنا، وَانِْف َغَضبَ

وَأَْعِطَنا  َك،  رَْحَمتَ رَبُّ  ا  يَ ا  أَرِنَ ܀  َك؟  َشْعبُ ِبَك  ْفرَُح  يَ فَ ْحِييَنا،  تُ فَ أَنَْت  تَُعوُد  أَالَ  ܀  فَجيل؟ 

ِه، فَالَ  ائِ يَ ِْق ِه وَألَت ِب َشْع الَِم لِ ُم ِبالسَّ َكلَّ تَ ُه يَ ، ألَنَّ ِه اللُه الرَّبُّ ُم ِب َكلَّ تَ َخالََصَك. ܀ إيِنِّ أَْسَمُع َما يَ

܀  أَرِْضَنا.  ِيف  َمْجُد  الْ ْسُكَن  يَ لِ ِفيِه،  َخائِ ِمْن  ِريٌب  قَ َخالََصُه  ألَنَّ  ܀  ِة.  َحاَمقَ الْ إَِىل  يَرِْجُعنَّ 

اَمِء  السَّ ِمَن  ِربُّ  وَالْ ُت،  بُ ْن يَ األَرِْض  ِمَن  الَْحقُّ  ܀  تَالمََثَا.  الَُم  وَالسَّ ِربُّ  الْ ا.  َقيَ تَ الْ َحقُّ  وَالْ الرَّْحَمُة 

ِيف  أُ  َويَطَ ُك،  ْسلُ يَ اَمُه  دَّ قُ ِربُّ  الْ ܀  َها.  تَ تُْعِطي َغلَّ ا  َخرْيَ، وَأَرُْضَن الْ ْعِطي  يُ ًضا الرَّبُّ  أَيْ ܀  ُع.  لِ يَطَّ

ِه. وَاتِ ِريِق َخطَ طَ

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 (روم ١/١-١٢)

يِسني:  ُكونُوا ِقدِّ يَ لِ َن  ِي اِء الله، املَْدُعوِّ أَِحبَّ يَُسوع، (...) إِىل  ِد املَِسيِح  ولَُس َعبْ بُ "ِمْن 

يَُسوَع املَِسيح! " يَنا والرَبِّ  أَب اللِه  ِمَن  ُكم والَسالُم  لَ ْعَمُة  ِن أَل

     
  (٨ (أش ٤٥/                     

  

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

(متى ١/١-١٧)

إِْسحُق  إِْسحق،  َد  َولَ رَاِهيُم  إِبْ رَاِهيم:  إبْ ِن  إِبْ َداُود،  ِن  إِب املَسيح،  يَُسوَع  ميالِد  اُب  تَ «كِ

َد  َولَ ارَُص  فَ تَاَمار،  ِمْن  وزَارََح  ارََص  فَ َد  َولَ ُهوذَا  يَ َوتَُه،  وإِْخ ُهوذَا  يَ َد  َولَ ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ

َد  َولَ نَْحُشوُن  َد نَْحُشون،  َولَ اَداُب  َد َعِميَناَداب، َعِميَن َولَ َد آرَام، آرَاُم  َولَ وُن  ون، َحْرصُ َحْرصُ

 ، َد يَىسَّ يُد َولَ يَد ِمْن رَاُعوت، ُعوِب َد ُعوِب َد بُوَعَز ِمْن رَاَحاب، بُوَعُز َولَ ُموُن َولَ ُمون، َسلْ َسلْ

َد َداُوَد املَلِك. يَىسَّ َولَ

َد  ا َولَ يَّ ا، أَِب يَّ َد أَِب َعاُم َولَ َعام، رََحبْ َد رََحبْ اَمُن َولَ يْ ا، ُسلَ اَمَن ِمِن اْمرَأَِة أُْوِريَّ يْ َد ُسلَ َداُوُد َولَ

وتَاُم  يُ وتَام،  يُ َد  َولَ ا  ُعوِزيَّ ا،  ُعوِزيَّ َد  َولَ يُورَاُم  يُورَام،  َد  َولَ اُط  يُوَشافَ يُوَشافَاط،  َد  َولَ آَسا  آَسا، 

ا  ا، يُوِشيَّ َد يُوِشيَّ َد آُمون، آُموُن َولَ ، َمَنىسَّ َولَ َد َمَنىسَّ ا َولَ يَّ ا، ِحزِْق يَّ َد ِحزِْق َد آَحاز، آَحاُز َولَ َولَ

اِبل. بَ ُي إِىل  َوتَُه، وكاَن الَسبْ ا وإِْخ يَّ ِن يُوكَ َد  َولَ

َد  َولَ ُل  اِب ُزُربَّ اِبل،  ُزُربَّ َد  َولَ ِتيئيُل  شأَلْ ِتيئيل،  َشأَلْ َد  َولَ ا  يَّ ِن يُوكَ اِبل،  بَ إِىل  ِي  الَسبْ ْعَد  بَ

َد آِخيم،  َد َصاُدوق، َصاُدوُق َولَ َد َعاُزور، َعاُزوُر َولَ اِقيُم َولَ يَ اِقيم، إِل يَ َد إِل يُهوُد َولَ يُهود، أَب أَِب

ْعُقوُب  يَ ْعُقوب،  يَ َد  َولَ اُن  َمتَّ ان،  َمتَّ َد  َولَ إِلِيَعاَزُر  إِلِيَعاَزر،  َد  َولَ إِلِيُهوُد  إِلِيُهود،  َد  َولَ آِخيُم 

َد يَُسوع، وُهَو الَّذي يُْدَعى املَسيح. ُولِ َها  ْن ِم َد يُوُسَف رَُجَل َمْريَم، الَّتي  َولَ

َل  اِب بَ ِي  َسبْ إِىل  َداُوَد  وِمْن  ِجيالً،  َعَرشَ  َعَة  أَْربَ َداُوَد  إِىل  إِبْرَاهيَم  ِمْن  اِل  األَْجيَ َجميُع  فَ

َعَة َعَرشَ ِجيالً. َل إِىل املَسيِح أَْربَ اِب بَ ِي  َعَة َعَرشَ ِجيالً، وِمْن َسبْ أَْربَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس دانيال شكري)

ا عىل إميانه بأنّك  ين ال سيّام فرتة الّسبي إىل بابل، وكان ال يزال ثابتً ܀ عاىن شعبك املختار األمرَّ
مّجاينٍّ منسكب، ملكوت  ُحبٍّ  تجلّت مبلكوت  أّن مشيئتك  يوًما. غري  له  املُلَك  سرتدُّ 

ابنك يسوع، وقد خابت به انتظارات "ملكوت روح العامل" املنتظر؛ فإذا بالشعب الذي طال 

ا عن ملكوتك  انتظاره قد عميت عيونه عن رؤية غناك بفقرك. أّما أنت فام أبقيت غريبً

ا ... إالّ الذي أّرص أن يبقى عنه غريبً

وبيوتنا  وطننا  يف  زرِْعنا  مثار  وحصدنا  والبؤس  اليأس  عانينا  وقد  رب،  يا  شعبك  ونحن 

أيدينا، متاًما كام حصل مع  إىل  األمور  زمام  وترّد  تتدّخل  أن  نرجو  نزال  وقلوبنا ونحن ال 

شعِبك. فها أنت تخاطبنا بتواضعك وتقرع أبواب قلوبنا التي انغمست بروح العامل حتى 

دَْت عائالتُنا وتغّربت قلوبنا عن الحّب. أفال نتوب وننزع من عيوننا  نا وتهدَّ فُسدت أوطانُ

قشور الحياة وهموم ما نأكل ونرشب ونلبس فنقبلك بفقرك، ونطعمك إن رأيناك جائًعا 

ونسقيك إن رأيناك عطشان ونكسوك إن رأيناك عريانا...؟ 

ًصا لنا... فمّنا من ترىّب عىل القداسة وبعدها  نا مخلّ خلقتنا يا رّب أحرارًا فلم نخرتك كلّ ܀ 
بالخدمة  ة  املحبّ عيش  عىل  والراحة  واملال  الشهوة  وفّضل  إليك،  يرجع  ومل  الطريق  ضّل 

ُربعام حني فّضل مجد  فخرس نفسه وربح العامل. وماذا ينفع ذلك؟ أليس هذا ما حدث مع يَ

آلهة من  لهم  املستقيمة وصنع  الشعب عن طرقك  فأضّل  استخدام سلطته  العامل وأساء 

وبنى آللهتهّن  "الغريبات"  نسوته  امللك حني جارى  فعله سليامن  ما  هذا  أليس  ذهب؟ 

املعابد؟ أوليس هذا ما منيل لفعله كّل يوم من أيام حياتنا حني نغمض عيوننا عنك يف 

اإلنسان  يف  وجعك  إىل  نصغي  فال  للمتألّم  آذاننا  نصّم  حني  أو  جائًعا  نراك  فال  الفقري 
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ْت نفوسنا الظأمى من البحث عن السعادة يف اآلبار املشققة التي ال متسك  البائس؟ أما تَِعبَ

والحسد  والحقد  املزيّفة  والشهرة  ة  املجانيّ غري  والخدمة  املتسلّطة  السلطة  آبار  املاء، 

نا نفتخر  نا نبحث عن وجهك يف الناس أم أنّ ا أنّ وءَ...؟ أحقًّ والكالم الذي يضمر الرشَّ والسُّ

للّناس  فتطيب جراحه  العامل  ُب  يِّ يُطَ ًحا  ِملْ نكون  بأن  آبهني  اسمك غري  بتسميتنا عىل 

نا؟ لَ فَ

ًصا... فمّنا من اجتذبه نورُك من بعيٍد فاقرتب  ܀ خلقتنا يا رّب أحرارًا وبعضنا اختارك له مخلّ
بصدٍق ليعرفك ويقيم معك: فها هو داود امللك وقد خطىء مرّاٍت عّدة قد تاب ولبس املسح 

والرماد من كّل قلبه وأرضاك فأقمته معك ورضيت عنه. لقد أرسلت ابنك أيها اآلب من 

واألقوياء...  والضعفاء  والخطأة  األبرار  فيها  والرجال،  والنساء  واألنبياء  امللوك  فيها  ساللٍة 

ة بل هي فعٌل حّر ال ميكن فَرُضه عىل أحد. فالحّريّة أغىل  ٍة وراثيّ اتّباع صوتك ليس بعمليّ

تعّمدنا  قد  ها نحن  ليست ِحكراً ألحد:  معناها، وهي  نا  إنسانيتُ تفقد  وبدونها  العطايا، 

باسمك ولبسنا ثوب الحمل ابنك، ها نحن نسعى ليك نخلع عّنا اإلنسان القديم، العبد 

الذي يختار دوماً اإلنطواء والراحة املزيّفة بدل البنوّة واإلنفتاح وخدمة ملكوتك. وها نحن 

ا يا رّب فتتشّجع  ائنا فقوّن نختار، عىل مثال الحمل الوديع، أن نبذل أنفسنا يف سبيل أحبّ

ا فنطعم ونكسو ونتشارك  قلوبنا ونجاهد الجهاد الحسن ونستحّق أن ندعى لك أبناء. قوّن

بهدي  القّدوس  أيّها  مثالك  عىل  قّديسني  يسوع  ابنك  صورة  عىل  فنضحي  قّونا  ونخدم. 

روحك القّدوس. آمني.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

بَل الَدْهر، أن  وُد ِمَن اآلِب قَ َك، أنَت املَولُ تْ َك َحَملَ تَ َك الُشكُر يا َوِحدَي اآلب، ألنَّ َمَحبَّ لَ

َمجٍد  لَّ  كُ يَك  إلَ نُصِعُد  َذلَِك  َولِ َخَالِصَنا.  ألجِل  الَدهر،  يف  بالَجسد  َم  َمريَ ِمْن  َد  تُولَ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ َوتَسِبيٍح وإىل أَِب

(صالة صباح أحد ال�سبة، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
كَان يا ما كان

كان يا ما كان هللويا، كلمة الله هللويا، صارت إنسان هللويا ܀ 

، شو كان هاإلنسان لوال إبن الله. ا تَْجىلَّ ܀ إبن الله اإلنسان ِمن ِعنَّ

هالدنيي كّال وهاألرض الخرضا، ما شافت الله لوال من العدرا.

ا ِمن َهوْن ِمن َهوْن بالدو، تغرّي وّج الكون بليلة ميالدو. ܀ ِمن ِعنَّ

ليلة ميالدو بلّش عمر الكون، من هون بالدو من عّنا من هون


