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األحد الثاني بعد الدنح: 
إعتالن سّر يسوع المسيح للرسل
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ُدُه يف األعايل ُخّداٌم من نُوٍر وُروح وَقَد  ًدا عِظياًم مُتَجِّ يا َسيِّ

أَْن  ا  َهبَن البََرش،  ِني  بَ يَح  تَساِب َل  قبَ يَ أْن  ِه  ِت َمَحبَّ َفيِض  ِب شاَء 

لِّ ما  ا ِمن كُ رْنَ َك وََحرِّ َها نَِشيَد تَسِبيٍح لَ لُّ تَُكوَن َحياتَُنا كُ

مَع  املَجَد  يَك  إلَ ُع  نَرفَ َحيُث  ُكوِت  للَملَ َل  ُنؤهَّ فَ اَك  ووَصايَ رُُسوِمَك  يف  الَسريِ  َعِن  َنا  ُعوقُ يَ

يِسنَي إىل األبد. آمني. القدِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

١

ترتيلة األحد
لحن َدْحطُا ُال نِحِطا (َسلَوى الُقلُوِب)

ا انَ لَمة تَهِدي ُخطَ يَُسوُع أنَت نُوَر دَُجانَا يف قَلِب الظُ

ا انَ يَ أنَت الَحياُة وَُمرتََجاَها َشْمُس الَحِقيَقة نُوُر دُن

܀܀܀

يَك اَض الَحَناُن ِمْن رَاَحتَ َديَك فَ ا ُصنُع يَ انَ يَ إنَّ دُنْ  

ا وَْصَمَة الَعاِر ْعَت َعنَّ َغَمرَت الَكوَن بالُحبِّ البارِي رَفَ

܀܀܀

ا نَشُدوَك طُوَل األزَماِن وََال مَنَلُّ ِمَن الُشكرَاِن إنَّ

اِة وََضاَع الوَعُد بالدهِر اآليت لَوَالَك َضاَع َمعَنى الَحيَ

(من صلوات �ساء اثلالثاء، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ١٤٥ (١٤٤)
ُح  بِّ هوِر أَُس َد الدُّ َك وأَب لِّ يَوم أُبارِكُ هوِر أُبارُِك اْسَمَك ܀ يف كُ َد الدُّ ُمَك وأَبَ ُك أَعظِّ ܀ يا إِلهي املَلِ

َك  َمِته ܀ ِمن جيل إىل جيٍل يُسبِّحوَن أَْعاملَ ٌح ِجداً وال َحدَّ لَِعظَ اْسَمَك ܀ الرَّبُّ َعظيٌم وُمسبَّ

ِعزَِّة  ِب تَكلَّموَن  يَ ܀  ِبَك  َعجائِ أَمِر  ويف  َجاللَِك  َمجِد  بَهاَء  يف  ُل  أَمَّ أَت ܀  رَِك  مِبآثِ ويُخِربوَن 

لون ܀ الرَّبُّ رَحيٌم  َهلِّ ِربَِّك يُ ِر وَفرَِة َصالِحَك يُفيضون وِب َك ܀ ِبِذكْ ُث بَعظامِئِ َمخاوِِفَك وأَُحدِّ

܀  أَْعاملِه  لِّ  كُ وَمراِحَمه عىل  ِبالَجميع  يَرأَُف  الرَّبُّ  ܀  الرَّحَمة  وَعظيُم  اِة  األَن ويُل  طَ َرؤوف 

ْنِطقوا  يَ ثوا مِبَجِد َملَكوتَك ولْ َحدِّ يُ َك أَْصِفياؤك! ܀ لِ لِتَحَمْدَك يا رَبُّ َجميُع أَْعاملَِك وليبارِكْ

رََك وَمجَد بَهاَء َملَكوتَك ܀ إِنَّ َملَكوتََك َملَكوُت  َرشِ مآثِ َعرِّفوا بَني البَ ِبَجَربوتَك! ܀ لِيَك يُ

َجميَع  وبار يف  والِه  أَقْ َل  كُ أَمني يف  الرَُّب  ܀  فجيل  لِّ جيٍل  كُ وُسلْطانََك يف  الّدهور  َجميعِ 

تَرْجوَك  الَجميعِ  ُعيوُن  ܀  الرَّازِحني  لَّ  كُ ويُنِهض  الساِقطني  َجميع  ُد  يُسانِ الرَّّب  ܀  أَعاملِه 

لِّ طرِقه  ه ܀ الرَّبُّ بارٌّ يف كُ تَ لَّ َحَي رَغبَ َدَك فتُشبُع كُ ه ܀ تَبُسُط يَ ِهم طَعاَمهم يف أَوانِ لَِرتزُقَ

وَصِفيٌّ يف َجميعِ أَْعاملِه ܀ الرَّّب قَريٌب ِمن َجميعِ الَّذيَن يَْدعونَه ِمن َجميعِ الَّذيَن ِبالَحقِّ 

َخلُِّصهم ܀ الرَّبُّ يَحَفُظ َجميَع  قونَه يَسمُع ُرصاَخهم ويُ تَّ يَْدعونَه ܀ يَصنُع ما يُرْيض الَّذيَن يَ

بارُِك اْسَمه  لُّ ذي َجَسٍد يُ نِطُق فَمي وَكُ تَسبيِح الرَّبِّ يَ يه ويَستأِصُل َجميَع األَْرشار ܀ ِب ُمِحبِّ

هِر ولألبد ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  وس َمدى الدَّ الُقدُّ

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 (٢ قور ٥/٤-١٥)

َمَع يَُسوع، ويَْجَعلَُنا  أَيًْضا  نَْحُن  َسيُِقيُمَنا  أَقاَم الرَبَّ يَُسوع،  الَّذي  نَْعلَُم أنَّ ذلَِك  "نَْحُن 

يَّاكُم يف َحْرضَتِِه. فَُكلُّ يشٍء ُهَو ِمْن أَْجلُِكم، ليَِك تَْكرُثَ الِنْعَمة، فَيَفيَض الُشْكُر يف  وإِ

الله" لَِمْجِد  الَكثرييَن  قُلُوِب 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

  

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

(يو ٣٥/١-٤٢)

يِه  َق إِل َحدَّ ًفا ُهَو واثَْناِن ِمْن تَالميِذِه. ورَأَى يَُسوَع َمارًّا فَ ا َواِق اَن يُوَحنَّ يف الَغِد أَيًْضا كَ

يَُسوع،  َفَت  والتَ يَُسوع.  َعا  ِب تَ فَ كَالَمُه،  ِميَذاِن  لْ الِت وَسِمَع  الله».  َحَمُل  ُهَو  «َها  وقَال: 

َن تُِقيم؟». قاَل  ، أَي ياُمَعلِّم، أَيْ ُه: «رَايبِّ ان؟» قَاال لَ بَ لُ ُهاَم: «َماذَا تَطْ َقاَل لَ ِه، فَ َعانِ بَ تْ فرَآُهاَم يَ

الَساَعُة  انَِت  وم، وكَ اليَ ذلَِك  َدُه  ِعْن اَما  وأَقَ ِقيم.  يُ َن  أَيْ رَا  ونَظَ ا  َذَهبَ فَ رَا».  وانْظُ ا  يَ «تََعالَ ُهاَم:  لَ

ِن  َذيْ اللَ الِتلِميَذيْن،  أََحَد  بُطْرَُس  ِسْمَعاَن  أَُخو  أَنْدرَاُوُس  اَن  وكَ الظُهر.  ْعَد  بَ ِة  َع الرَاِب ْحَو  نَ

أَي  ا َمشيَحا،  ُه: «َوَجْدنَ لَ َقاَل  فَ ِسْمَعان،  أََخاُه  أَوَّالً  ِقَي  يَُسوع. ولَ َعا  ا وتَِب يُوَحنَّ َسِمَعا كَالَم 

أَنَت  يُونا،  ُن  بْ ِسْمَعاُن  ُهَو  «أَنَْت  وقَال:  يِه  إِل يَُسوُع  َق  َحدَّ فَ يَُسوع،  إىل  ِه  ِب وَجاَء  املَِسيح». 

الَصْخرَة». بُطرَُس  أَي  َستُدعى كيفا، 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري حبيب نعيمة)

܀ "حمل الله"

يسوَع  ظهوِر  بدايِة  يف  وبخاّصٍة  املعمدان  يوحّنا  لساِن  عىل  يرتّدُد  العنوان  هذا  يزال  ال 

ِسيَق  حيث  ذاكرتنا،  يف  ا  دامئً تبقى  الّصليِب  فصورُة  للعامِل.  رسِّه  واعتالِن  املسيِح 

الحمُل اىل الّذبِح دون أن يفتَح فاه (أع ٨: ٣٢). وهذا هو جوهُر رسالِة يسوَع الّذي يُعلَن 

الّذي تجّسد ولِبس  الكائن منذ األزل،  ه للعامِل. لذلك، هو الكلمة، اإلبن  مع اعتالنِ

لها. ًة  وتقدمًة خالصيّ البرشيّة جمعاء  يفدي  ذبيحًة  ليصبَح  ضعَفنا، فصاَر حمًال 

"ماذا تطلبان؟" ܀   

سمعا  أن  لبثا  ما  َذين  اللّ لميَذين  التّ يسأل  يك  يسوع  به  بادر  يُ وأساّيس،  جوهرّي  سؤاٌل 

إنسان،  كّل  اىل  يسوع  يتوّجه  فمن خالله،  يسوع.  ليتبعوا  تركوه  املعمدان حتّى  شهادة 

، ال يفرُض ذاتَه عىل اإلنساِن وال  ِته. فالرّبُّ تَه يك يُجاِوَب بدورِه بكامِل حّريّ ُمحاِورًا حّريّ

وعميٍق،  أسايسٍّ  سؤاٍل  إىل  يقوُدنا  يسوُع  طرحه  الّذي  الّسؤال  هذا  تَه.  حّريّ يغتِصُب 

أن  يستطيع  يريد،  ما  يعلم  فمن  نريده؟  ذي  الّ ما  لحياتنا:  الحقيقي  املعنى  يُعطي 

"ماذا  األّول:  للّسؤال  عدنا  وإذا  يسلَكه.  أن  يجب  الّذي  والطّريَق  ه  هدفَ يكتِشَف 

تطلبان؟" نرى من خاللِه يسوَع، ينادي اإلنسان كلَّ يوٍم ويُسائُل أعامقه: "ماذا تريُد 

مّني؟" أنا إلُهك، فام هي طبيعُة عالقتك يب؟ 

ٌة عىل املصلحِة وتلبيِة الحاجات؟ • هل هي عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل األخِذ والعطاءِ؟ ٌة مبنيّ • عالقة تجاريّ

ٌة عىل طرِح املشاكِل والهموِم؟ • عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل الخوِف واإلرضاءِ؟ • عالقة مبنيّ

ا مبحبوِبه؟ • أم هي عالقُة حبٍّ مّجاينٍّ، يُعطي ذاتَه ُحبًّ

فهو مخلّصنا  املسيح؟  بيسوع  طبيعة عالقتنا  ا  أنُدرِك حقًّ األسئلة،  ا من هذه  فانطالقً

هذه  نبادره  كيف  هنا،  من  بوفرة.  الحياة  ويعطيه  لإلنسان  الخري  يريد  وفادينا، 

"ماذا تطلبان؟". العالقَة؟ ماذا نريد منه؟: 

وانظرا" قيم؟"..."تعاليا  تُ "أين  ܀   

اإلنسان  يعّرب عن عطش  إلهه. جواٌب  ا عن  دامئً يبحث  الّذي  اإلنسان  هو جواب  هذا 

يسوع:  جواب  يأيت  حتّى  معك؟،  ألقيم  تقيم  أين  فيسأله:  الّالمتناهي،  الحّب  للقاء 

"تعاليا وانظرا". فمن يريد أن يلتقي املسيح، مدعوٌّ اىل االقرتاب منه وملِْس حقيقته. 

وهكذا، سار التلميذان مع يسوع وعاشا معه حتّى الّساعة الرّابعة، أي إىل ما ال نهاية.

به، ال ميكن  قاء  اللّ ة  وملس جامليّ املسيح  مع  االختبار  وبعد عيش  البشارة:  ܀   

لإلنسان أن يبقى كام كان يف الّسابق. فمن يلتقي املسيح يف حياته، يشتعل يف داخله 

الحامس للرّسالة ويصبح شهيد البشارة بطرٍق متعّددة. هذه هي األنجلة الجديدة الّتي 

بشخص  البشارة  عيد  نُ "أن  فرنسيس:  البابا  قداسة  خالل  من  الكنيسة  إليها  تدعونا 

اآلباء  وبعدهم جميع  والتّالميذ  الرّسل  ثّم  وفيليبّس  أندراوس  به  قام  ما  املسيح"، وهذا 

والقّديسني حتّى يومنا هذا. لذلك، يأيت دورنا اليوم، نحن الّذين التقينا فعًال املسيح، 

ا : كيف ننقل املسيح يف عامل اليوم؟ حتّى نُكِمل مسرية البشارة، سائلني أنفسنا دامئً

 

"أنت سُتدعى كيفا" ܀   

لكّن  إليه.  ويرشدنا  نا  يدلّ من  فهناك  ة.  املسيحيّ الّدعوة  منوذَج  الّنّص  هذا  لنا  يقّدم 

ذي  ؤال األسايسَّ للّدعوة: ما الّ ا بقدومنا، بل يطرُح من جديٍد السُّ الرّّب، ال يكتفي دامئً

نريده؟ ثّم يدعونا للمبيت عنده والعيش معه. هذا االختبار يُطلقنا يف حقل الرّسالة 

أبعادها ومختلف دعواتها:  يف جميع 

ة وهي الرّسالة داخل العائلة والعمل اليومّي يف املجتمع...  • الّدعوة اىل الحياة العلامنيّ

وهي منبع الّدعوات األخرى.

الّدعوة اىل الحياة املكرّسة وهي نبع الحياة للكنيسة.  •

ة الّدعوات. • الّدعوة اىل الكهنوت من أجل خدمة بقيّ

أن  بّد  ال  حياته،  مسرية  يف  املسيح  يلتقي  من  فكلُّ  "كيفا":  أصبح  "سمعان"  وأخريًا، 

تبقى عيونُنا شاخصًة نحو  بّد من أن  أراد ذلك. ومن هنا، ال  إن  ها،  تتحّول حياتُه كلُّ

الله" أي عن مشهد الّصليب. يسوع وندرُك حقيقة دعوتَنا غرَي املفصولِة عن "حمل 

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  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِبُسكَنى  فيهم  َويَِحلُّ  يسني  القدِّ يف  َويَسُكُن  يُسون  القدِّ ُسُه  َقدِّ يُ الّذي  وس،  القدُّ أَيُّها 

ِة  ِبواِسطَ اإلله،  الربُّ  َها  أَيُّ َك،  لَِالُهوتِ ا  َمسِكًن َوأَرَواَحَنا  ا  ُفوَسَن َونُ ا  أَجَساَدنَ س  قَدِّ ه،  َالُهوتِ

واجَمْع  َك  انِ َحَن َفيِض  ِب َة  الَضِعيَف َنا  ُعُقولَ ْر  َوأَنِ ه،  َوِفعلِ اإللهّي  وس  القدُّ ُروِحَك  وِل  ُحلُ

َساجِديَن  َنشُكَر  فَ ا،  أحزانً اململوء  العامل  هذا  َوَضَالِل  اضِطرَاِب  ِمْن  ا  وأفَكارَنَ َنا  آذانَ

َك املَجُد إىل األبد. َها اآلُب واالبُن والرُّوح الُقُدس لَ أَيُّ يَنا،  ِديَن لِرَحَمِتَك َعلَ َوُمَمجِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

ترتيلة الختام
تعاَل بَيَنَنا

ا َك َمسِكَن لَ ا  َن وِب لُ ُق َوُخْذ ِمن  ا  ْم ِعنَدنَ أِق نا  يَن بَ تعاَل  الالزمة: 

الَهنا. َديْك، فنعرَِف طعَم  لَ ًكا  ُملْ ا  َواجَعْل َحياتََن يْك  إلَ تَرنُو  ا  ونً ُعيُ ا  َن لَ َهْب  ܀   

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

َنحُصَد ُحبَّ العطاءْ. ا، فَ ا وازرَْع كالَمَك يف َضمريِنَ َة ِمْن ُصُدورِنَ ܀ أُمُح الَضغيَن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

ِمنَك يَطيُب الِغذاءْ. فَ ا نَحُن ِعطاٌش أَنَت ماؤنا،  ܀ نحُن ِجياٌع أَنَت ُخبزُن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀



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

ُدُه يف األعايل ُخّداٌم من نُوٍر وُروح وَقَد  ًدا عِظياًم مُتَجِّ يا َسيِّ

أَْن  ا  َهبَن البََرش،  ِني  بَ يَح  تَساِب َل  قبَ يَ أْن  ِه  ِت َمَحبَّ َفيِض  ِب شاَء 

لِّ ما  ا ِمن كُ رْنَ َك وََحرِّ َها نَِشيَد تَسِبيٍح لَ لُّ تَُكوَن َحياتَُنا كُ

مَع  املَجَد  يَك  إلَ ُع  نَرفَ َحيُث  ُكوِت  للَملَ َل  ُنؤهَّ فَ اَك  ووَصايَ رُُسوِمَك  يف  الَسريِ  َعِن  َنا  ُعوقُ يَ

يِسنَي إىل األبد. آمني. القدِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

anteliasdiocese.com

٢األحد الثاني بعد الدنح

ترتيلة األحد
لحن َدْحطُا ُال نِحِطا (َسلَوى الُقلُوِب)

ا انَ لَمة تَهِدي ُخطَ يَُسوُع أنَت نُوَر دَُجانَا يف قَلِب الظُ

ا انَ يَ أنَت الَحياُة وَُمرتََجاَها َشْمُس الَحِقيَقة نُوُر دُن

܀܀܀

يَك اَض الَحَناُن ِمْن رَاَحتَ َديَك فَ ا ُصنُع يَ انَ يَ إنَّ دُنْ  

ا وَْصَمَة الَعاِر ْعَت َعنَّ َغَمرَت الَكوَن بالُحبِّ البارِي رَفَ

܀܀܀

ا نَشُدوَك طُوَل األزَماِن وََال مَنَلُّ ِمَن الُشكرَاِن إنَّ

اِة وََضاَع الوَعُد بالدهِر اآليت لَوَالَك َضاَع َمعَنى الَحيَ

(من صلوات �ساء اثلالثاء، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ١٤٥ (١٤٤)
ُح  بِّ هوِر أَُس َد الدُّ َك وأَب لِّ يَوم أُبارِكُ هوِر أُبارُِك اْسَمَك ܀ يف كُ َد الدُّ ُمَك وأَبَ ُك أَعظِّ ܀ يا إِلهي املَلِ

َك  َمِته ܀ ِمن جيل إىل جيٍل يُسبِّحوَن أَْعاملَ ٌح ِجداً وال َحدَّ لَِعظَ اْسَمَك ܀ الرَّبُّ َعظيٌم وُمسبَّ

ِعزَِّة  ِب تَكلَّموَن  يَ ܀  ِبَك  َعجائِ أَمِر  ويف  َجاللَِك  َمجِد  بَهاَء  يف  ُل  أَمَّ أَت ܀  رَِك  مِبآثِ ويُخِربوَن 

لون ܀ الرَّبُّ رَحيٌم  َهلِّ ِربَِّك يُ ِر وَفرَِة َصالِحَك يُفيضون وِب َك ܀ ِبِذكْ ُث بَعظامِئِ َمخاوِِفَك وأَُحدِّ

܀  أَْعاملِه  لِّ  كُ وَمراِحَمه عىل  ِبالَجميع  يَرأَُف  الرَّبُّ  ܀  الرَّحَمة  وَعظيُم  اِة  األَن ويُل  طَ َرؤوف 

ْنِطقوا  يَ ثوا مِبَجِد َملَكوتَك ولْ َحدِّ يُ َك أَْصِفياؤك! ܀ لِ لِتَحَمْدَك يا رَبُّ َجميُع أَْعاملَِك وليبارِكْ

رََك وَمجَد بَهاَء َملَكوتَك ܀ إِنَّ َملَكوتََك َملَكوُت  َرشِ مآثِ َعرِّفوا بَني البَ ِبَجَربوتَك! ܀ لِيَك يُ

َجميَع  وبار يف  والِه  أَقْ َل  كُ أَمني يف  الرَُّب  ܀  فجيل  لِّ جيٍل  كُ وُسلْطانََك يف  الّدهور  َجميعِ 

تَرْجوَك  الَجميعِ  ُعيوُن  ܀  الرَّازِحني  لَّ  كُ ويُنِهض  الساِقطني  َجميع  ُد  يُسانِ الرَّّب  ܀  أَعاملِه 

لِّ طرِقه  ه ܀ الرَّبُّ بارٌّ يف كُ تَ لَّ َحَي رَغبَ َدَك فتُشبُع كُ ه ܀ تَبُسُط يَ ِهم طَعاَمهم يف أَوانِ لَِرتزُقَ

وَصِفيٌّ يف َجميعِ أَْعاملِه ܀ الرَّّب قَريٌب ِمن َجميعِ الَّذيَن يَْدعونَه ِمن َجميعِ الَّذيَن ِبالَحقِّ 

َخلُِّصهم ܀ الرَّبُّ يَحَفُظ َجميَع  قونَه يَسمُع ُرصاَخهم ويُ تَّ يَْدعونَه ܀ يَصنُع ما يُرْيض الَّذيَن يَ

بارُِك اْسَمه  لُّ ذي َجَسٍد يُ نِطُق فَمي وَكُ تَسبيِح الرَّبِّ يَ يه ويَستأِصُل َجميَع األَْرشار ܀ ِب ُمِحبِّ

هِر ولألبد ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  وس َمدى الدَّ الُقدُّ

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 (٢ قور ٥/٤-١٥)

َمَع يَُسوع، ويَْجَعلَُنا  أَيًْضا  نَْحُن  َسيُِقيُمَنا  أَقاَم الرَبَّ يَُسوع،  الَّذي  نَْعلَُم أنَّ ذلَِك  "نَْحُن 

يَّاكُم يف َحْرضَتِِه. فَُكلُّ يشٍء ُهَو ِمْن أَْجلُِكم، ليَِك تَْكرُثَ الِنْعَمة، فَيَفيَض الُشْكُر يف  وإِ

الله" لَِمْجِد  الَكثرييَن  قُلُوِب 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

  

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

(يو ٣٥/١-٤٢)

يِه  َق إِل َحدَّ ًفا ُهَو واثَْناِن ِمْن تَالميِذِه. ورَأَى يَُسوَع َمارًّا فَ ا َواِق اَن يُوَحنَّ يف الَغِد أَيًْضا كَ

يَُسوع،  َفَت  والتَ يَُسوع.  َعا  ِب تَ فَ كَالَمُه،  ِميَذاِن  لْ الِت وَسِمَع  الله».  َحَمُل  ُهَو  «َها  وقَال: 

َن تُِقيم؟». قاَل  ، أَي ياُمَعلِّم، أَيْ ُه: «رَايبِّ ان؟» قَاال لَ بَ لُ ُهاَم: «َماذَا تَطْ َقاَل لَ ِه، فَ َعانِ بَ تْ فرَآُهاَم يَ

الَساَعُة  انَِت  وم، وكَ اليَ ذلَِك  َدُه  ِعْن اَما  وأَقَ ِقيم.  يُ َن  أَيْ رَا  ونَظَ ا  َذَهبَ فَ رَا».  وانْظُ ا  يَ «تََعالَ ُهاَم:  لَ

ِن  َذيْ اللَ الِتلِميَذيْن،  أََحَد  بُطْرَُس  ِسْمَعاَن  أَُخو  أَنْدرَاُوُس  اَن  وكَ الظُهر.  ْعَد  بَ ِة  َع الرَاِب ْحَو  نَ

أَي  ا َمشيَحا،  ُه: «َوَجْدنَ لَ َقاَل  فَ ِسْمَعان،  أََخاُه  أَوَّالً  ِقَي  يَُسوع. ولَ َعا  ا وتَِب يُوَحنَّ َسِمَعا كَالَم 

أَنَت  يُونا،  ُن  بْ ِسْمَعاُن  ُهَو  «أَنَْت  وقَال:  يِه  إِل يَُسوُع  َق  َحدَّ فَ يَُسوع،  إىل  ِه  ِب وَجاَء  املَِسيح». 

الَصْخرَة». بُطرَُس  أَي  َستُدعى كيفا، 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري حبيب نعيمة)

܀ "حمل الله"

يسوَع  ظهوِر  بدايِة  يف  وبخاّصٍة  املعمدان  يوحّنا  لساِن  عىل  يرتّدُد  العنوان  هذا  يزال  ال 

ِسيَق  حيث  ذاكرتنا،  يف  ا  دامئً تبقى  الّصليِب  فصورُة  للعامِل.  رسِّه  واعتالِن  املسيِح 

الحمُل اىل الّذبِح دون أن يفتَح فاه (أع ٨: ٣٢). وهذا هو جوهُر رسالِة يسوَع الّذي يُعلَن 

الّذي تجّسد ولِبس  الكائن منذ األزل،  ه للعامِل. لذلك، هو الكلمة، اإلبن  مع اعتالنِ

لها. ًة  وتقدمًة خالصيّ البرشيّة جمعاء  يفدي  ذبيحًة  ليصبَح  ضعَفنا، فصاَر حمًال 

"ماذا تطلبان؟" ܀   

سمعا  أن  لبثا  ما  َذين  اللّ لميَذين  التّ يسأل  يك  يسوع  به  بادر  يُ وأساّيس،  جوهرّي  سؤاٌل 

إنسان،  كّل  اىل  يسوع  يتوّجه  فمن خالله،  يسوع.  ليتبعوا  تركوه  املعمدان حتّى  شهادة 

، ال يفرُض ذاتَه عىل اإلنساِن وال  ِته. فالرّبُّ تَه يك يُجاِوَب بدورِه بكامِل حّريّ ُمحاِورًا حّريّ

وعميٍق،  أسايسٍّ  سؤاٍل  إىل  يقوُدنا  يسوُع  طرحه  الّذي  الّسؤال  هذا  تَه.  حّريّ يغتِصُب 

أن  يستطيع  يريد،  ما  يعلم  فمن  نريده؟  ذي  الّ ما  لحياتنا:  الحقيقي  املعنى  يُعطي 

"ماذا  األّول:  للّسؤال  عدنا  وإذا  يسلَكه.  أن  يجب  الّذي  والطّريَق  ه  هدفَ يكتِشَف 

تطلبان؟" نرى من خاللِه يسوَع، ينادي اإلنسان كلَّ يوٍم ويُسائُل أعامقه: "ماذا تريُد 

مّني؟" أنا إلُهك، فام هي طبيعُة عالقتك يب؟ 

ٌة عىل املصلحِة وتلبيِة الحاجات؟ • هل هي عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل األخِذ والعطاءِ؟ ٌة مبنيّ • عالقة تجاريّ

ٌة عىل طرِح املشاكِل والهموِم؟ • عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل الخوِف واإلرضاءِ؟ • عالقة مبنيّ

ا مبحبوِبه؟ • أم هي عالقُة حبٍّ مّجاينٍّ، يُعطي ذاتَه ُحبًّ

فهو مخلّصنا  املسيح؟  بيسوع  طبيعة عالقتنا  ا  أنُدرِك حقًّ األسئلة،  ا من هذه  فانطالقً

هذه  نبادره  كيف  هنا،  من  بوفرة.  الحياة  ويعطيه  لإلنسان  الخري  يريد  وفادينا، 

"ماذا تطلبان؟". العالقَة؟ ماذا نريد منه؟: 

وانظرا" قيم؟"..."تعاليا  تُ "أين  ܀   

اإلنسان  يعّرب عن عطش  إلهه. جواٌب  ا عن  دامئً يبحث  الّذي  اإلنسان  هو جواب  هذا 

يسوع:  جواب  يأيت  حتّى  معك؟،  ألقيم  تقيم  أين  فيسأله:  الّالمتناهي،  الحّب  للقاء 

"تعاليا وانظرا". فمن يريد أن يلتقي املسيح، مدعوٌّ اىل االقرتاب منه وملِْس حقيقته. 

وهكذا، سار التلميذان مع يسوع وعاشا معه حتّى الّساعة الرّابعة، أي إىل ما ال نهاية.

به، ال ميكن  قاء  اللّ ة  وملس جامليّ املسيح  مع  االختبار  وبعد عيش  البشارة:  ܀   

لإلنسان أن يبقى كام كان يف الّسابق. فمن يلتقي املسيح يف حياته، يشتعل يف داخله 

الحامس للرّسالة ويصبح شهيد البشارة بطرٍق متعّددة. هذه هي األنجلة الجديدة الّتي 

بشخص  البشارة  عيد  نُ "أن  فرنسيس:  البابا  قداسة  خالل  من  الكنيسة  إليها  تدعونا 

اآلباء  وبعدهم جميع  والتّالميذ  الرّسل  ثّم  وفيليبّس  أندراوس  به  قام  ما  املسيح"، وهذا 

والقّديسني حتّى يومنا هذا. لذلك، يأيت دورنا اليوم، نحن الّذين التقينا فعًال املسيح، 

ا : كيف ننقل املسيح يف عامل اليوم؟ حتّى نُكِمل مسرية البشارة، سائلني أنفسنا دامئً

 

"أنت سُتدعى كيفا" ܀   

لكّن  إليه.  ويرشدنا  نا  يدلّ من  فهناك  ة.  املسيحيّ الّدعوة  منوذَج  الّنّص  هذا  لنا  يقّدم 

ذي  ؤال األسايسَّ للّدعوة: ما الّ ا بقدومنا، بل يطرُح من جديٍد السُّ الرّّب، ال يكتفي دامئً

نريده؟ ثّم يدعونا للمبيت عنده والعيش معه. هذا االختبار يُطلقنا يف حقل الرّسالة 

أبعادها ومختلف دعواتها:  يف جميع 

ة وهي الرّسالة داخل العائلة والعمل اليومّي يف املجتمع...  • الّدعوة اىل الحياة العلامنيّ

وهي منبع الّدعوات األخرى.

الّدعوة اىل الحياة املكرّسة وهي نبع الحياة للكنيسة.  •

ة الّدعوات. • الّدعوة اىل الكهنوت من أجل خدمة بقيّ

أن  بّد  ال  حياته،  مسرية  يف  املسيح  يلتقي  من  فكلُّ  "كيفا":  أصبح  "سمعان"  وأخريًا، 

تبقى عيونُنا شاخصًة نحو  بّد من أن  أراد ذلك. ومن هنا، ال  إن  ها،  تتحّول حياتُه كلُّ

الله" أي عن مشهد الّصليب. يسوع وندرُك حقيقة دعوتَنا غرَي املفصولِة عن "حمل 

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  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِبُسكَنى  فيهم  َويَِحلُّ  يسني  القدِّ يف  َويَسُكُن  يُسون  القدِّ ُسُه  َقدِّ يُ الّذي  وس،  القدُّ أَيُّها 

ِة  ِبواِسطَ اإلله،  الربُّ  َها  أَيُّ َك،  لَِالُهوتِ ا  َمسِكًن َوأَرَواَحَنا  ا  ُفوَسَن َونُ ا  أَجَساَدنَ س  قَدِّ ه،  َالُهوتِ

واجَمْع  َك  انِ َحَن َفيِض  ِب َة  الَضِعيَف َنا  ُعُقولَ ْر  َوأَنِ ه،  َوِفعلِ اإللهّي  وس  القدُّ ُروِحَك  وِل  ُحلُ

َساجِديَن  َنشُكَر  فَ ا،  أحزانً اململوء  العامل  هذا  َوَضَالِل  اضِطرَاِب  ِمْن  ا  وأفَكارَنَ َنا  آذانَ

َك املَجُد إىل األبد. َها اآلُب واالبُن والرُّوح الُقُدس لَ أَيُّ يَنا،  ِديَن لِرَحَمِتَك َعلَ َوُمَمجِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

ترتيلة الختام
تعاَل بَيَنَنا

ا َك َمسِكَن لَ ا  َن وِب لُ ُق َوُخْذ ِمن  ا  ْم ِعنَدنَ أِق نا  يَن بَ تعاَل  الالزمة: 

الَهنا. َديْك، فنعرَِف طعَم  لَ ًكا  ُملْ ا  َواجَعْل َحياتََن يْك  إلَ تَرنُو  ا  ونً ُعيُ ا  َن لَ َهْب  ܀   

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

َنحُصَد ُحبَّ العطاءْ. ا، فَ ا وازرَْع كالَمَك يف َضمريِنَ َة ِمْن ُصُدورِنَ ܀ أُمُح الَضغيَن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

ِمنَك يَطيُب الِغذاءْ. فَ ا نَحُن ِعطاٌش أَنَت ماؤنا،  ܀ نحُن ِجياٌع أَنَت ُخبزُن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀



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

ُدُه يف األعايل ُخّداٌم من نُوٍر وُروح وَقَد  ًدا عِظياًم مُتَجِّ يا َسيِّ

أَْن  ا  َهبَن البََرش،  ِني  بَ يَح  تَساِب َل  قبَ يَ أْن  ِه  ِت َمَحبَّ َفيِض  ِب شاَء 

لِّ ما  ا ِمن كُ رْنَ َك وََحرِّ َها نَِشيَد تَسِبيٍح لَ لُّ تَُكوَن َحياتَُنا كُ

مَع  املَجَد  يَك  إلَ ُع  نَرفَ َحيُث  ُكوِت  للَملَ َل  ُنؤهَّ فَ اَك  ووَصايَ رُُسوِمَك  يف  الَسريِ  َعِن  َنا  ُعوقُ يَ

يِسنَي إىل األبد. آمني. القدِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

anteliasdiocese.com

٣

ترتيلة األحد
لحن َدْحطُا ُال نِحِطا (َسلَوى الُقلُوِب)

ا انَ لَمة تَهِدي ُخطَ يَُسوُع أنَت نُوَر دَُجانَا يف قَلِب الظُ

ا انَ يَ أنَت الَحياُة وَُمرتََجاَها َشْمُس الَحِقيَقة نُوُر دُن

܀܀܀

يَك اَض الَحَناُن ِمْن رَاَحتَ َديَك فَ ا ُصنُع يَ انَ يَ إنَّ دُنْ  

ا وَْصَمَة الَعاِر ْعَت َعنَّ َغَمرَت الَكوَن بالُحبِّ البارِي رَفَ

܀܀܀

ا نَشُدوَك طُوَل األزَماِن وََال مَنَلُّ ِمَن الُشكرَاِن إنَّ

اِة وََضاَع الوَعُد بالدهِر اآليت لَوَالَك َضاَع َمعَنى الَحيَ

(من صلوات �ساء اثلالثاء، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ١٤٥ (١٤٤)
ُح  بِّ هوِر أَُس َد الدُّ َك وأَب لِّ يَوم أُبارِكُ هوِر أُبارُِك اْسَمَك ܀ يف كُ َد الدُّ ُمَك وأَبَ ُك أَعظِّ ܀ يا إِلهي املَلِ

َك  َمِته ܀ ِمن جيل إىل جيٍل يُسبِّحوَن أَْعاملَ ٌح ِجداً وال َحدَّ لَِعظَ اْسَمَك ܀ الرَّبُّ َعظيٌم وُمسبَّ

ِعزَِّة  ِب تَكلَّموَن  يَ ܀  ِبَك  َعجائِ أَمِر  ويف  َجاللَِك  َمجِد  بَهاَء  يف  ُل  أَمَّ أَت ܀  رَِك  مِبآثِ ويُخِربوَن 

لون ܀ الرَّبُّ رَحيٌم  َهلِّ ِربَِّك يُ ِر وَفرَِة َصالِحَك يُفيضون وِب َك ܀ ِبِذكْ ُث بَعظامِئِ َمخاوِِفَك وأَُحدِّ

܀  أَْعاملِه  لِّ  كُ وَمراِحَمه عىل  ِبالَجميع  يَرأَُف  الرَّبُّ  ܀  الرَّحَمة  وَعظيُم  اِة  األَن ويُل  طَ َرؤوف 

ْنِطقوا  يَ ثوا مِبَجِد َملَكوتَك ولْ َحدِّ يُ َك أَْصِفياؤك! ܀ لِ لِتَحَمْدَك يا رَبُّ َجميُع أَْعاملَِك وليبارِكْ

رََك وَمجَد بَهاَء َملَكوتَك ܀ إِنَّ َملَكوتََك َملَكوُت  َرشِ مآثِ َعرِّفوا بَني البَ ِبَجَربوتَك! ܀ لِيَك يُ

َجميَع  وبار يف  والِه  أَقْ َل  كُ أَمني يف  الرَُّب  ܀  فجيل  لِّ جيٍل  كُ وُسلْطانََك يف  الّدهور  َجميعِ 

تَرْجوَك  الَجميعِ  ُعيوُن  ܀  الرَّازِحني  لَّ  كُ ويُنِهض  الساِقطني  َجميع  ُد  يُسانِ الرَّّب  ܀  أَعاملِه 

لِّ طرِقه  ه ܀ الرَّبُّ بارٌّ يف كُ تَ لَّ َحَي رَغبَ َدَك فتُشبُع كُ ه ܀ تَبُسُط يَ ِهم طَعاَمهم يف أَوانِ لَِرتزُقَ

وَصِفيٌّ يف َجميعِ أَْعاملِه ܀ الرَّّب قَريٌب ِمن َجميعِ الَّذيَن يَْدعونَه ِمن َجميعِ الَّذيَن ِبالَحقِّ 

َخلُِّصهم ܀ الرَّبُّ يَحَفُظ َجميَع  قونَه يَسمُع ُرصاَخهم ويُ تَّ يَْدعونَه ܀ يَصنُع ما يُرْيض الَّذيَن يَ

بارُِك اْسَمه  لُّ ذي َجَسٍد يُ نِطُق فَمي وَكُ تَسبيِح الرَّبِّ يَ يه ويَستأِصُل َجميَع األَْرشار ܀ ِب ُمِحبِّ

هِر ولألبد ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  وس َمدى الدَّ الُقدُّ

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 (٢ قور ٥/٤-١٥)

َمَع يَُسوع، ويَْجَعلَُنا  أَيًْضا  نَْحُن  َسيُِقيُمَنا  أَقاَم الرَبَّ يَُسوع،  الَّذي  نَْعلَُم أنَّ ذلَِك  "نَْحُن 

يَّاكُم يف َحْرضَتِِه. فَُكلُّ يشٍء ُهَو ِمْن أَْجلُِكم، ليَِك تَْكرُثَ الِنْعَمة، فَيَفيَض الُشْكُر يف  وإِ

الله" لَِمْجِد  الَكثرييَن  قُلُوِب 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

  

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

(يو ٣٥/١-٤٢)

يِه  َق إِل َحدَّ ًفا ُهَو واثَْناِن ِمْن تَالميِذِه. ورَأَى يَُسوَع َمارًّا فَ ا َواِق اَن يُوَحنَّ يف الَغِد أَيًْضا كَ

يَُسوع،  َفَت  والتَ يَُسوع.  َعا  ِب تَ فَ كَالَمُه،  ِميَذاِن  لْ الِت وَسِمَع  الله».  َحَمُل  ُهَو  «َها  وقَال: 

َن تُِقيم؟». قاَل  ، أَي ياُمَعلِّم، أَيْ ُه: «رَايبِّ ان؟» قَاال لَ بَ لُ ُهاَم: «َماذَا تَطْ َقاَل لَ ِه، فَ َعانِ بَ تْ فرَآُهاَم يَ

الَساَعُة  انَِت  وم، وكَ اليَ ذلَِك  َدُه  ِعْن اَما  وأَقَ ِقيم.  يُ َن  أَيْ رَا  ونَظَ ا  َذَهبَ فَ رَا».  وانْظُ ا  يَ «تََعالَ ُهاَم:  لَ

ِن  َذيْ اللَ الِتلِميَذيْن،  أََحَد  بُطْرَُس  ِسْمَعاَن  أَُخو  أَنْدرَاُوُس  اَن  وكَ الظُهر.  ْعَد  بَ ِة  َع الرَاِب ْحَو  نَ

أَي  ا َمشيَحا،  ُه: «َوَجْدنَ لَ َقاَل  فَ ِسْمَعان،  أََخاُه  أَوَّالً  ِقَي  يَُسوع. ولَ َعا  ا وتَِب يُوَحنَّ َسِمَعا كَالَم 

أَنَت  يُونا،  ُن  بْ ِسْمَعاُن  ُهَو  «أَنَْت  وقَال:  يِه  إِل يَُسوُع  َق  َحدَّ فَ يَُسوع،  إىل  ِه  ِب وَجاَء  املَِسيح». 

الَصْخرَة». بُطرَُس  أَي  َستُدعى كيفا، 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري حبيب نعيمة)

܀ "حمل الله"

يسوَع  ظهوِر  بدايِة  يف  وبخاّصٍة  املعمدان  يوحّنا  لساِن  عىل  يرتّدُد  العنوان  هذا  يزال  ال 

ِسيَق  حيث  ذاكرتنا،  يف  ا  دامئً تبقى  الّصليِب  فصورُة  للعامِل.  رسِّه  واعتالِن  املسيِح 

الحمُل اىل الّذبِح دون أن يفتَح فاه (أع ٨: ٣٢). وهذا هو جوهُر رسالِة يسوَع الّذي يُعلَن 

الّذي تجّسد ولِبس  الكائن منذ األزل،  ه للعامِل. لذلك، هو الكلمة، اإلبن  مع اعتالنِ

لها. ًة  وتقدمًة خالصيّ البرشيّة جمعاء  يفدي  ذبيحًة  ليصبَح  ضعَفنا، فصاَر حمًال 

"ماذا تطلبان؟" ܀   

سمعا  أن  لبثا  ما  َذين  اللّ لميَذين  التّ يسأل  يك  يسوع  به  بادر  يُ وأساّيس،  جوهرّي  سؤاٌل 

إنسان،  كّل  اىل  يسوع  يتوّجه  فمن خالله،  يسوع.  ليتبعوا  تركوه  املعمدان حتّى  شهادة 

، ال يفرُض ذاتَه عىل اإلنساِن وال  ِته. فالرّبُّ تَه يك يُجاِوَب بدورِه بكامِل حّريّ ُمحاِورًا حّريّ

وعميٍق،  أسايسٍّ  سؤاٍل  إىل  يقوُدنا  يسوُع  طرحه  الّذي  الّسؤال  هذا  تَه.  حّريّ يغتِصُب 

أن  يستطيع  يريد،  ما  يعلم  فمن  نريده؟  ذي  الّ ما  لحياتنا:  الحقيقي  املعنى  يُعطي 

"ماذا  األّول:  للّسؤال  عدنا  وإذا  يسلَكه.  أن  يجب  الّذي  والطّريَق  ه  هدفَ يكتِشَف 

تطلبان؟" نرى من خاللِه يسوَع، ينادي اإلنسان كلَّ يوٍم ويُسائُل أعامقه: "ماذا تريُد 

مّني؟" أنا إلُهك، فام هي طبيعُة عالقتك يب؟ 

ٌة عىل املصلحِة وتلبيِة الحاجات؟ • هل هي عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل األخِذ والعطاءِ؟ ٌة مبنيّ • عالقة تجاريّ

ٌة عىل طرِح املشاكِل والهموِم؟ • عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل الخوِف واإلرضاءِ؟ • عالقة مبنيّ

ا مبحبوِبه؟ • أم هي عالقُة حبٍّ مّجاينٍّ، يُعطي ذاتَه ُحبًّ

فهو مخلّصنا  املسيح؟  بيسوع  طبيعة عالقتنا  ا  أنُدرِك حقًّ األسئلة،  ا من هذه  فانطالقً

هذه  نبادره  كيف  هنا،  من  بوفرة.  الحياة  ويعطيه  لإلنسان  الخري  يريد  وفادينا، 

"ماذا تطلبان؟". العالقَة؟ ماذا نريد منه؟: 

وانظرا" قيم؟"..."تعاليا  تُ "أين  ܀   

اإلنسان  يعّرب عن عطش  إلهه. جواٌب  ا عن  دامئً يبحث  الّذي  اإلنسان  هو جواب  هذا 

يسوع:  جواب  يأيت  حتّى  معك؟،  ألقيم  تقيم  أين  فيسأله:  الّالمتناهي،  الحّب  للقاء 

"تعاليا وانظرا". فمن يريد أن يلتقي املسيح، مدعوٌّ اىل االقرتاب منه وملِْس حقيقته. 

وهكذا، سار التلميذان مع يسوع وعاشا معه حتّى الّساعة الرّابعة، أي إىل ما ال نهاية.

األحد الثاني بعد الدنح

به، ال ميكن  قاء  اللّ ة  وملس جامليّ املسيح  مع  االختبار  وبعد عيش  البشارة:  ܀   

لإلنسان أن يبقى كام كان يف الّسابق. فمن يلتقي املسيح يف حياته، يشتعل يف داخله 

الحامس للرّسالة ويصبح شهيد البشارة بطرٍق متعّددة. هذه هي األنجلة الجديدة الّتي 

بشخص  البشارة  عيد  نُ "أن  فرنسيس:  البابا  قداسة  خالل  من  الكنيسة  إليها  تدعونا 

اآلباء  وبعدهم جميع  والتّالميذ  الرّسل  ثّم  وفيليبّس  أندراوس  به  قام  ما  املسيح"، وهذا 

والقّديسني حتّى يومنا هذا. لذلك، يأيت دورنا اليوم، نحن الّذين التقينا فعًال املسيح، 

ا : كيف ننقل املسيح يف عامل اليوم؟ حتّى نُكِمل مسرية البشارة، سائلني أنفسنا دامئً

 

"أنت سُتدعى كيفا" ܀   

لكّن  إليه.  ويرشدنا  نا  يدلّ من  فهناك  ة.  املسيحيّ الّدعوة  منوذَج  الّنّص  هذا  لنا  يقّدم 

ذي  ؤال األسايسَّ للّدعوة: ما الّ ا بقدومنا، بل يطرُح من جديٍد السُّ الرّّب، ال يكتفي دامئً

نريده؟ ثّم يدعونا للمبيت عنده والعيش معه. هذا االختبار يُطلقنا يف حقل الرّسالة 

أبعادها ومختلف دعواتها:  يف جميع 

ة وهي الرّسالة داخل العائلة والعمل اليومّي يف املجتمع...  • الّدعوة اىل الحياة العلامنيّ

وهي منبع الّدعوات األخرى.

الّدعوة اىل الحياة املكرّسة وهي نبع الحياة للكنيسة.  •

ة الّدعوات. • الّدعوة اىل الكهنوت من أجل خدمة بقيّ

أن  بّد  ال  حياته،  مسرية  يف  املسيح  يلتقي  من  فكلُّ  "كيفا":  أصبح  "سمعان"  وأخريًا، 

تبقى عيونُنا شاخصًة نحو  بّد من أن  أراد ذلك. ومن هنا، ال  إن  ها،  تتحّول حياتُه كلُّ

الله" أي عن مشهد الّصليب. يسوع وندرُك حقيقة دعوتَنا غرَي املفصولِة عن "حمل 

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  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِبُسكَنى  فيهم  َويَِحلُّ  يسني  القدِّ يف  َويَسُكُن  يُسون  القدِّ ُسُه  َقدِّ يُ الّذي  وس،  القدُّ أَيُّها 

ِة  ِبواِسطَ اإلله،  الربُّ  َها  أَيُّ َك،  لَِالُهوتِ ا  َمسِكًن َوأَرَواَحَنا  ا  ُفوَسَن َونُ ا  أَجَساَدنَ س  قَدِّ ه،  َالُهوتِ

واجَمْع  َك  انِ َحَن َفيِض  ِب َة  الَضِعيَف َنا  ُعُقولَ ْر  َوأَنِ ه،  َوِفعلِ اإللهّي  وس  القدُّ ُروِحَك  وِل  ُحلُ

َساجِديَن  َنشُكَر  فَ ا،  أحزانً اململوء  العامل  هذا  َوَضَالِل  اضِطرَاِب  ِمْن  ا  وأفَكارَنَ َنا  آذانَ

َك املَجُد إىل األبد. َها اآلُب واالبُن والرُّوح الُقُدس لَ أَيُّ يَنا،  ِديَن لِرَحَمِتَك َعلَ َوُمَمجِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

ترتيلة الختام
تعاَل بَيَنَنا

ا َك َمسِكَن لَ ا  َن وِب لُ ُق َوُخْذ ِمن  ا  ْم ِعنَدنَ أِق نا  يَن بَ تعاَل  الالزمة: 

الَهنا. َديْك، فنعرَِف طعَم  لَ ًكا  ُملْ ا  َواجَعْل َحياتََن يْك  إلَ تَرنُو  ا  ونً ُعيُ ا  َن لَ َهْب  ܀   

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

َنحُصَد ُحبَّ العطاءْ. ا، فَ ا وازرَْع كالَمَك يف َضمريِنَ َة ِمْن ُصُدورِنَ ܀ أُمُح الَضغيَن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

ِمنَك يَطيُب الِغذاءْ. فَ ا نَحُن ِعطاٌش أَنَت ماؤنا،  ܀ نحُن ِجياٌع أَنَت ُخبزُن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀



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

ُدُه يف األعايل ُخّداٌم من نُوٍر وُروح وَقَد  ًدا عِظياًم مُتَجِّ يا َسيِّ

أَْن  ا  البََرش، َهبَن ِني  بَ يَح  تَساِب َل  قبَ يَ أْن  ِه  ِت َمَحبَّ َفيِض  ِب شاَء 

لِّ ما  ا ِمن كُ رْنَ َك وََحرِّ َها نَِشيَد تَسِبيٍح لَ لُّ تَُكوَن َحياتَُنا كُ

مَع  املَجَد  يَك  إلَ ُع  نَرفَ َحيُث  ُكوِت  للَملَ َل  ُنؤهَّ فَ اَك  ووَصايَ رُُسوِمَك  يف  الَسريِ  َعِن  َنا  ُعوقُ يَ

يِسنَي إىل األبد. آمني. القدِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن َدْحطُا ُال نِحِطا (َسلَوى الُقلُوِب)

ا انَ لَمة تَهِدي ُخطَ يَُسوُع أنَت نُوَر دَُجانَا يف قَلِب الظُ

ا انَ يَ أنَت الَحياُة وَُمرتََجاَها َشْمُس الَحِقيَقة نُوُر دُن

܀܀܀

يَك اَض الَحَناُن ِمْن رَاَحتَ َديَك فَ ا ُصنُع يَ انَ يَ إنَّ دُنْ  

ا وَْصَمَة الَعاِر ْعَت َعنَّ َغَمرَت الَكوَن بالُحبِّ البارِي رَفَ

܀܀܀

ا نَشُدوَك طُوَل األزَماِن وََال مَنَلُّ ِمَن الُشكرَاِن إنَّ

اِة وََضاَع الوَعُد بالدهِر اآليت لَوَالَك َضاَع َمعَنى الَحيَ

(من صلوات �ساء اثلالثاء، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ١٤٥ (١٤٤)
ُح  بِّ هوِر أَُس َد الدُّ َك وأَب لِّ يَوم أُبارِكُ هوِر أُبارُِك اْسَمَك ܀ يف كُ َد الدُّ ُمَك وأَبَ ُك أَعظِّ ܀ يا إِلهي املَلِ

َك  َمِته ܀ ِمن جيل إىل جيٍل يُسبِّحوَن أَْعاملَ ٌح ِجداً وال َحدَّ لَِعظَ اْسَمَك ܀ الرَّبُّ َعظيٌم وُمسبَّ

ِعزَِّة  ِب تَكلَّموَن  يَ ܀  ِبَك  َعجائِ أَمِر  ويف  َجاللَِك  َمجِد  بَهاَء  يف  ُل  أَمَّ أَت ܀  رَِك  مِبآثِ ويُخِربوَن 

لون ܀ الرَّبُّ رَحيٌم  َهلِّ ِربَِّك يُ ِر وَفرَِة َصالِحَك يُفيضون وِب َك ܀ ِبِذكْ ُث بَعظامِئِ َمخاوِِفَك وأَُحدِّ

܀  أَْعاملِه  لِّ  كُ وَمراِحَمه عىل  ِبالَجميع  يَرأَُف  الرَّبُّ  ܀  الرَّحَمة  وَعظيُم  اِة  األَن ويُل  طَ َرؤوف 

ْنِطقوا  يَ ثوا مِبَجِد َملَكوتَك ولْ َحدِّ يُ َك أَْصِفياؤك! ܀ لِ لِتَحَمْدَك يا رَبُّ َجميُع أَْعاملَِك وليبارِكْ

رََك وَمجَد بَهاَء َملَكوتَك ܀ إِنَّ َملَكوتََك َملَكوُت  َرشِ مآثِ َعرِّفوا بَني البَ ِبَجَربوتَك! ܀ لِيَك يُ

َجميَع  وبار يف  والِه  أَقْ َل  كُ أَمني يف  الرَُّب  ܀  فجيل  لِّ جيٍل  كُ وُسلْطانََك يف  الّدهور  َجميعِ 

تَرْجوَك  الَجميعِ  ُعيوُن  ܀  الرَّازِحني  لَّ  كُ ويُنِهض  الساِقطني  َجميع  ُد  يُسانِ الرَّّب  ܀  أَعاملِه 

لِّ طرِقه  ه ܀ الرَّبُّ بارٌّ يف كُ تَ لَّ َحَي رَغبَ َدَك فتُشبُع كُ ه ܀ تَبُسُط يَ ِهم طَعاَمهم يف أَوانِ لَِرتزُقَ

وَصِفيٌّ يف َجميعِ أَْعاملِه ܀ الرَّّب قَريٌب ِمن َجميعِ الَّذيَن يَْدعونَه ِمن َجميعِ الَّذيَن ِبالَحقِّ 

َخلُِّصهم ܀ الرَّبُّ يَحَفُظ َجميَع  قونَه يَسمُع ُرصاَخهم ويُ تَّ يَْدعونَه ܀ يَصنُع ما يُرْيض الَّذيَن يَ

بارُِك اْسَمه  لُّ ذي َجَسٍد يُ نِطُق فَمي وَكُ تَسبيِح الرَّبِّ يَ يه ويَستأِصُل َجميَع األَْرشار ܀ ِب ُمِحبِّ

هِر ولألبد ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  وس َمدى الدَّ الُقدُّ

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 (٢ قور ٥/٤-١٥)

َمَع يَُسوع، ويَْجَعلَُنا  أَيًْضا  نَْحُن  َسيُِقيُمَنا  أَقاَم الرَبَّ يَُسوع،  الَّذي  نَْعلَُم أنَّ ذلَِك  "نَْحُن 

يَّاكُم يف َحْرضَتِِه. فَُكلُّ يشٍء ُهَو ِمْن أَْجلُِكم، ليَِك تَْكرُثَ الِنْعَمة، فَيَفيَض الُشْكُر يف  وإِ

الله" لَِمْجِد  الَكثرييَن  قُلُوِب 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

  

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

(يو ٣٥/١-٤٢)

يِه  َق إِل َحدَّ ًفا ُهَو واثَْناِن ِمْن تَالميِذِه. ورَأَى يَُسوَع َمارًّا فَ ا َواِق اَن يُوَحنَّ يف الَغِد أَيًْضا كَ

يَُسوع،  َفَت  والتَ يَُسوع.  َعا  ِب تَ فَ كَالَمُه،  ِميَذاِن  لْ الِت وَسِمَع  الله».  َحَمُل  ُهَو  «َها  وقَال: 

َن تُِقيم؟». قاَل  ، أَي ياُمَعلِّم، أَيْ ُه: «رَايبِّ ان؟» قَاال لَ بَ لُ ُهاَم: «َماذَا تَطْ َقاَل لَ ِه، فَ َعانِ بَ تْ فرَآُهاَم يَ

الَساَعُة  انَِت  وم، وكَ اليَ ذلَِك  َدُه  ِعْن اَما  وأَقَ ِقيم.  يُ َن  أَيْ رَا  ونَظَ ا  َذَهبَ فَ رَا».  وانْظُ ا  يَ «تََعالَ ُهاَم:  لَ

ِن  َذيْ اللَ الِتلِميَذيْن،  أََحَد  بُطْرَُس  ِسْمَعاَن  أَُخو  أَنْدرَاُوُس  اَن  وكَ الظُهر.  ْعَد  بَ ِة  َع الرَاِب ْحَو  نَ

أَي  ا َمشيَحا،  ُه: «َوَجْدنَ لَ َقاَل  فَ ِسْمَعان،  أََخاُه  أَوَّالً  ِقَي  يَُسوع. ولَ َعا  ا وتَِب يُوَحنَّ َسِمَعا كَالَم 

أَنَت  يُونا،  ُن  بْ ِسْمَعاُن  ُهَو  «أَنَْت  وقَال:  يِه  إِل يَُسوُع  َق  َحدَّ فَ يَُسوع،  إىل  ِه  ِب وَجاَء  املَِسيح». 

الَصْخرَة». بُطرَُس  أَي  َستُدعى كيفا، 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري حبيب نعيمة)

܀ "حمل الله"

يسوَع  ظهوِر  بدايِة  يف  وبخاّصٍة  املعمدان  يوحّنا  لساِن  عىل  يرتّدُد  العنوان  هذا  يزال  ال 

ِسيَق  حيث  ذاكرتنا،  يف  ا  دامئً تبقى  الّصليِب  فصورُة  للعامِل.  رسِّه  واعتالِن  املسيِح 

الحمُل اىل الّذبِح دون أن يفتَح فاه (أع ٨: ٣٢). وهذا هو جوهُر رسالِة يسوَع الّذي يُعلَن 

الّذي تجّسد ولِبس  الكائن منذ األزل،  ه للعامِل. لذلك، هو الكلمة، اإلبن  مع اعتالنِ

لها. ًة  وتقدمًة خالصيّ البرشيّة جمعاء  يفدي  ذبيحًة  ليصبَح  ضعَفنا، فصاَر حمًال 

"ماذا تطلبان؟" ܀   

سمعا  أن  لبثا  ما  َذين  اللّ لميَذين  التّ يسأل  يك  يسوع  به  بادر  يُ وأساّيس،  جوهرّي  سؤاٌل 

إنسان،  كّل  اىل  يسوع  يتوّجه  فمن خالله،  يسوع.  ليتبعوا  تركوه  املعمدان حتّى  شهادة 

، ال يفرُض ذاتَه عىل اإلنساِن وال  ِته. فالرّبُّ تَه يك يُجاِوَب بدورِه بكامِل حّريّ ُمحاِورًا حّريّ

وعميٍق،  أسايسٍّ  سؤاٍل  إىل  يقوُدنا  يسوُع  طرحه  الّذي  الّسؤال  هذا  تَه.  حّريّ يغتِصُب 

أن  يستطيع  يريد،  ما  يعلم  فمن  نريده؟  ذي  الّ ما  لحياتنا:  الحقيقي  املعنى  يُعطي 

"ماذا  األّول:  للّسؤال  عدنا  وإذا  يسلَكه.  أن  يجب  الّذي  والطّريَق  ه  هدفَ يكتِشَف 

تطلبان؟" نرى من خاللِه يسوَع، ينادي اإلنسان كلَّ يوٍم ويُسائُل أعامقه: "ماذا تريُد 

مّني؟" أنا إلُهك، فام هي طبيعُة عالقتك يب؟ 

ٌة عىل املصلحِة وتلبيِة الحاجات؟ • هل هي عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل األخِذ والعطاءِ؟ ٌة مبنيّ • عالقة تجاريّ

ٌة عىل طرِح املشاكِل والهموِم؟ • عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل الخوِف واإلرضاءِ؟ • عالقة مبنيّ

ا مبحبوِبه؟ • أم هي عالقُة حبٍّ مّجاينٍّ، يُعطي ذاتَه ُحبًّ

فهو مخلّصنا  املسيح؟  بيسوع  طبيعة عالقتنا  ا  أنُدرِك حقًّ األسئلة،  ا من هذه  فانطالقً

هذه  نبادره  كيف  هنا،  من  بوفرة.  الحياة  ويعطيه  لإلنسان  الخري  يريد  وفادينا، 

"ماذا تطلبان؟". العالقَة؟ ماذا نريد منه؟: 

وانظرا" قيم؟"..."تعاليا  تُ "أين  ܀   

اإلنسان  يعّرب عن عطش  إلهه. جواٌب  ا عن  دامئً يبحث  الّذي  اإلنسان  هو جواب  هذا 

يسوع:  جواب  يأيت  حتّى  معك؟،  ألقيم  تقيم  أين  فيسأله:  الّالمتناهي،  الحّب  للقاء 

"تعاليا وانظرا". فمن يريد أن يلتقي املسيح، مدعوٌّ اىل االقرتاب منه وملِْس حقيقته. 

وهكذا، سار التلميذان مع يسوع وعاشا معه حتّى الّساعة الرّابعة، أي إىل ما ال نهاية.

األحد الثاني بعد الدنح

به، ال ميكن  قاء  اللّ ة  وملس جامليّ املسيح  مع  االختبار  وبعد عيش  البشارة:  ܀   

لإلنسان أن يبقى كام كان يف الّسابق. فمن يلتقي املسيح يف حياته، يشتعل يف داخله 

الحامس للرّسالة ويصبح شهيد البشارة بطرٍق متعّددة. هذه هي األنجلة الجديدة الّتي 

بشخص  البشارة  عيد  نُ "أن  فرنسيس:  البابا  قداسة  خالل  من  الكنيسة  إليها  تدعونا 

اآلباء  وبعدهم جميع  والتّالميذ  الرّسل  ثّم  وفيليبّس  أندراوس  به  قام  ما  املسيح"، وهذا 

والقّديسني حتّى يومنا هذا. لذلك، يأيت دورنا اليوم، نحن الّذين التقينا فعًال املسيح، 

ا : كيف ننقل املسيح يف عامل اليوم؟ حتّى نُكِمل مسرية البشارة، سائلني أنفسنا دامئً

 

"أنت سُتدعى كيفا" ܀   

لكّن  إليه.  ويرشدنا  نا  يدلّ من  فهناك  ة.  املسيحيّ الّدعوة  منوذَج  الّنّص  هذا  لنا  يقّدم 

ذي  ؤال األسايسَّ للّدعوة: ما الّ ا بقدومنا، بل يطرُح من جديٍد السُّ الرّّب، ال يكتفي دامئً

نريده؟ ثّم يدعونا للمبيت عنده والعيش معه. هذا االختبار يُطلقنا يف حقل الرّسالة 

أبعادها ومختلف دعواتها:  يف جميع 

ة وهي الرّسالة داخل العائلة والعمل اليومّي يف املجتمع...  • الّدعوة اىل الحياة العلامنيّ

وهي منبع الّدعوات األخرى.

الّدعوة اىل الحياة املكرّسة وهي نبع الحياة للكنيسة.  •

ة الّدعوات. • الّدعوة اىل الكهنوت من أجل خدمة بقيّ

أن  بّد  ال  حياته،  مسرية  يف  املسيح  يلتقي  من  فكلُّ  "كيفا":  أصبح  "سمعان"  وأخريًا، 

تبقى عيونُنا شاخصًة نحو  بّد من أن  أراد ذلك. ومن هنا، ال  إن  ها،  تتحّول حياتُه كلُّ

الله" أي عن مشهد الّصليب. يسوع وندرُك حقيقة دعوتَنا غرَي املفصولِة عن "حمل 

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  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِبُسكَنى  فيهم  َويَِحلُّ  يسني  القدِّ يف  َويَسُكُن  يُسون  القدِّ ُسُه  َقدِّ يُ الّذي  وس،  القدُّ أَيُّها 

ِة  ِبواِسطَ اإلله،  الربُّ  َها  أَيُّ َك،  لَِالُهوتِ ا  َمسِكًن َوأَرَواَحَنا  ا  ُفوَسَن َونُ ا  أَجَساَدنَ س  قَدِّ ه،  َالُهوتِ

واجَمْع  َك  انِ َحَن َفيِض  ِب َة  الَضِعيَف َنا  ُعُقولَ ْر  َوأَنِ ه،  َوِفعلِ اإللهّي  وس  القدُّ ُروِحَك  وِل  ُحلُ

َساجِديَن  َنشُكَر  فَ ا،  أحزانً اململوء  العامل  هذا  َوَضَالِل  اضِطرَاِب  ِمْن  ا  وأفَكارَنَ َنا  آذانَ

َك املَجُد إىل األبد. َها اآلُب واالبُن والرُّوح الُقُدس لَ أَيُّ يَنا،  ِديَن لِرَحَمِتَك َعلَ َوُمَمجِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

ترتيلة الختام
تعاَل بَيَنَنا

ا َك َمسِكَن لَ ا  َن وِب لُ ُق َوُخْذ ِمن  ا  ْم ِعنَدنَ أِق نا  يَن بَ تعاَل  الالزمة: 

الَهنا. َديْك، فنعرَِف طعَم  لَ ًكا  ُملْ ا  َواجَعْل َحياتََن يْك  إلَ تَرنُو  ا  ونً ُعيُ ا  َن لَ َهْب  ܀   

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

َنحُصَد ُحبَّ العطاءْ. ا، فَ ا وازرَْع كالَمَك يف َضمريِنَ َة ِمْن ُصُدورِنَ ܀ أُمُح الَضغيَن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

ِمنَك يَطيُب الِغذاءْ. فَ ا نَحُن ِعطاٌش أَنَت ماؤنا،  ܀ نحُن ِجياٌع أَنَت ُخبزُن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀



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

ُدُه يف األعايل ُخّداٌم من نُوٍر وُروح وَقَد  ًدا عِظياًم مُتَجِّ يا َسيِّ

أَْن  ا  البََرش، َهبَن ِني  بَ يَح  تَساِب َل  قبَ يَ أْن  ِه  ِت َمَحبَّ َفيِض  ِب شاَء 

لِّ ما  ا ِمن كُ رْنَ َك وََحرِّ َها نَِشيَد تَسِبيٍح لَ لُّ تَُكوَن َحياتَُنا كُ

مَع  املَجَد  يَك  إلَ ُع  نَرفَ َحيُث  ُكوِت  للَملَ َل  ُنؤهَّ فَ اَك  ووَصايَ رُُسوِمَك  يف  الَسريِ  َعِن  َنا  ُعوقُ يَ

يِسنَي إىل األبد. آمني. القدِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

ترتيلة األحد
لحن َدْحطُا ُال نِحِطا (َسلَوى الُقلُوِب)

ا انَ لَمة تَهِدي ُخطَ يَُسوُع أنَت نُوَر دَُجانَا يف قَلِب الظُ

ا انَ يَ أنَت الَحياُة وَُمرتََجاَها َشْمُس الَحِقيَقة نُوُر دُن

܀܀܀

يَك اَض الَحَناُن ِمْن رَاَحتَ َديَك فَ ا ُصنُع يَ انَ يَ إنَّ دُنْ  

ا وَْصَمَة الَعاِر ْعَت َعنَّ َغَمرَت الَكوَن بالُحبِّ البارِي رَفَ

܀܀܀

ا نَشُدوَك طُوَل األزَماِن وََال مَنَلُّ ِمَن الُشكرَاِن إنَّ

اِة وََضاَع الوَعُد بالدهِر اآليت لَوَالَك َضاَع َمعَنى الَحيَ

(من صلوات �ساء اثلالثاء، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ١٤٥ (١٤٤)
ُح  بِّ هوِر أَُس َد الدُّ َك وأَب لِّ يَوم أُبارِكُ هوِر أُبارُِك اْسَمَك ܀ يف كُ َد الدُّ ُمَك وأَبَ ُك أَعظِّ ܀ يا إِلهي املَلِ

َك  َمِته ܀ ِمن جيل إىل جيٍل يُسبِّحوَن أَْعاملَ ٌح ِجداً وال َحدَّ لَِعظَ اْسَمَك ܀ الرَّبُّ َعظيٌم وُمسبَّ

ِعزَِّة  ِب تَكلَّموَن  يَ ܀  ِبَك  َعجائِ أَمِر  ويف  َجاللَِك  َمجِد  بَهاَء  يف  ُل  أَمَّ أَت ܀  رَِك  مِبآثِ ويُخِربوَن 

لون ܀ الرَّبُّ رَحيٌم  َهلِّ ِربَِّك يُ ِر وَفرَِة َصالِحَك يُفيضون وِب َك ܀ ِبِذكْ ُث بَعظامِئِ َمخاوِِفَك وأَُحدِّ

܀  أَْعاملِه  لِّ  كُ وَمراِحَمه عىل  ِبالَجميع  يَرأَُف  الرَّبُّ  ܀  الرَّحَمة  وَعظيُم  اِة  األَن ويُل  طَ َرؤوف 

ْنِطقوا  يَ ثوا مِبَجِد َملَكوتَك ولْ َحدِّ يُ َك أَْصِفياؤك! ܀ لِ لِتَحَمْدَك يا رَبُّ َجميُع أَْعاملَِك وليبارِكْ

رََك وَمجَد بَهاَء َملَكوتَك ܀ إِنَّ َملَكوتََك َملَكوُت  َرشِ مآثِ َعرِّفوا بَني البَ ِبَجَربوتَك! ܀ لِيَك يُ

َجميَع  وبار يف  والِه  أَقْ َل  كُ أَمني يف  الرَُّب  ܀  فجيل  لِّ جيٍل  كُ وُسلْطانََك يف  الّدهور  َجميعِ 

تَرْجوَك  الَجميعِ  ُعيوُن  ܀  الرَّازِحني  لَّ  كُ ويُنِهض  الساِقطني  َجميع  ُد  يُسانِ الرَّّب  ܀  أَعاملِه 

لِّ طرِقه  ه ܀ الرَّبُّ بارٌّ يف كُ تَ لَّ َحَي رَغبَ َدَك فتُشبُع كُ ه ܀ تَبُسُط يَ ِهم طَعاَمهم يف أَوانِ لَِرتزُقَ

وَصِفيٌّ يف َجميعِ أَْعاملِه ܀ الرَّّب قَريٌب ِمن َجميعِ الَّذيَن يَْدعونَه ِمن َجميعِ الَّذيَن ِبالَحقِّ 

َخلُِّصهم ܀ الرَّبُّ يَحَفُظ َجميَع  قونَه يَسمُع ُرصاَخهم ويُ تَّ يَْدعونَه ܀ يَصنُع ما يُرْيض الَّذيَن يَ

بارُِك اْسَمه  لُّ ذي َجَسٍد يُ نِطُق فَمي وَكُ تَسبيِح الرَّبِّ يَ يه ويَستأِصُل َجميَع األَْرشار ܀ ِب ُمِحبِّ

هِر ولألبد ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  وس َمدى الدَّ الُقدُّ

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 (٢ قور ٥/٤-١٥)

َمَع يَُسوع، ويَْجَعلَُنا  أَيًْضا  نَْحُن  َسيُِقيُمَنا  أَقاَم الرَبَّ يَُسوع،  الَّذي  نَْعلَُم أنَّ ذلَِك  "نَْحُن 

يَّاكُم يف َحْرضَتِِه. فَُكلُّ يشٍء ُهَو ِمْن أَْجلُِكم، ليَِك تَْكرُثَ الِنْعَمة، فَيَفيَض الُشْكُر يف  وإِ

الله" لَِمْجِد  الَكثرييَن  قُلُوِب 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

  

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

(يو ٣٥/١-٤٢)

يِه  َق إِل َحدَّ ًفا ُهَو واثَْناِن ِمْن تَالميِذِه. ورَأَى يَُسوَع َمارًّا فَ ا َواِق اَن يُوَحنَّ يف الَغِد أَيًْضا كَ

يَُسوع،  َفَت  والتَ يَُسوع.  َعا  ِب تَ فَ كَالَمُه،  ِميَذاِن  لْ الِت وَسِمَع  الله».  َحَمُل  ُهَو  «َها  وقَال: 

َن تُِقيم؟». قاَل  ، أَي ياُمَعلِّم، أَيْ ُه: «رَايبِّ ان؟» قَاال لَ بَ لُ ُهاَم: «َماذَا تَطْ َقاَل لَ ِه، فَ َعانِ بَ تْ فرَآُهاَم يَ

الَساَعُة  انَِت  وم، وكَ اليَ ذلَِك  َدُه  ِعْن اَما  وأَقَ ِقيم.  يُ َن  أَيْ رَا  ونَظَ ا  َذَهبَ فَ رَا».  وانْظُ ا  يَ «تََعالَ ُهاَم:  لَ

ِن  َذيْ اللَ الِتلِميَذيْن،  أََحَد  بُطْرَُس  ِسْمَعاَن  أَُخو  أَنْدرَاُوُس  اَن  وكَ الظُهر.  ْعَد  بَ ِة  َع الرَاِب ْحَو  نَ

أَي  ا َمشيَحا،  ُه: «َوَجْدنَ لَ َقاَل  فَ ِسْمَعان،  أََخاُه  أَوَّالً  ِقَي  يَُسوع. ولَ َعا  ا وتَِب يُوَحنَّ َسِمَعا كَالَم 

أَنَت  يُونا،  ُن  بْ ِسْمَعاُن  ُهَو  «أَنَْت  وقَال:  يِه  إِل يَُسوُع  َق  َحدَّ فَ يَُسوع،  إىل  ِه  ِب وَجاَء  املَِسيح». 

الَصْخرَة». بُطرَُس  أَي  َستُدعى كيفا، 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري حبيب نعيمة)

܀ "حمل الله"

يسوَع  ظهوِر  بدايِة  يف  وبخاّصٍة  املعمدان  يوحّنا  لساِن  عىل  يرتّدُد  العنوان  هذا  يزال  ال 

ِسيَق  حيث  ذاكرتنا،  يف  ا  دامئً تبقى  الّصليِب  فصورُة  للعامِل.  رسِّه  واعتالِن  املسيِح 

الحمُل اىل الّذبِح دون أن يفتَح فاه (أع ٨: ٣٢). وهذا هو جوهُر رسالِة يسوَع الّذي يُعلَن 

الّذي تجّسد ولِبس  الكائن منذ األزل،  ه للعامِل. لذلك، هو الكلمة، اإلبن  مع اعتالنِ

لها. ًة  وتقدمًة خالصيّ البرشيّة جمعاء  يفدي  ذبيحًة  ليصبَح  ضعَفنا، فصاَر حمًال 

"ماذا تطلبان؟" ܀   

سمعا  أن  لبثا  ما  َذين  اللّ لميَذين  التّ يسأل  يك  يسوع  به  بادر  يُ وأساّيس،  جوهرّي  سؤاٌل 
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٥

إنسان،  كّل  اىل  يسوع  يتوّجه  فمن خالله،  يسوع.  ليتبعوا  تركوه  املعمدان حتّى  شهادة 

، ال يفرُض ذاتَه عىل اإلنساِن وال  ِته. فالرّبُّ تَه يك يُجاِوَب بدورِه بكامِل حّريّ ُمحاِورًا حّريّ

وعميٍق،  أسايسٍّ  سؤاٍل  إىل  يقوُدنا  يسوُع  طرحه  الّذي  الّسؤال  هذا  تَه.  حّريّ يغتِصُب 

أن  يستطيع  يريد،  ما  يعلم  فمن  نريده؟  ذي  الّ ما  لحياتنا:  الحقيقي  املعنى  يُعطي 

"ماذا  األّول:  للّسؤال  عدنا  وإذا  يسلَكه.  أن  يجب  الّذي  والطّريَق  ه  هدفَ يكتِشَف 

تطلبان؟" نرى من خاللِه يسوَع، ينادي اإلنسان كلَّ يوٍم ويُسائُل أعامقه: "ماذا تريُد 

مّني؟" أنا إلُهك، فام هي طبيعُة عالقتك يب؟ 

ٌة عىل املصلحِة وتلبيِة الحاجات؟ • هل هي عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل األخِذ والعطاءِ؟ ٌة مبنيّ • عالقة تجاريّ

ٌة عىل طرِح املشاكِل والهموِم؟ • عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل الخوِف واإلرضاءِ؟ • عالقة مبنيّ

ا مبحبوِبه؟ • أم هي عالقُة حبٍّ مّجاينٍّ، يُعطي ذاتَه ُحبًّ

فهو مخلّصنا  املسيح؟  بيسوع  طبيعة عالقتنا  ا  أنُدرِك حقًّ األسئلة،  ا من هذه  فانطالقً

هذه  نبادره  كيف  هنا،  من  بوفرة.  الحياة  ويعطيه  لإلنسان  الخري  يريد  وفادينا، 

"ماذا تطلبان؟". العالقَة؟ ماذا نريد منه؟: 

وانظرا" قيم؟"..."تعاليا  تُ "أين  ܀   

اإلنسان  يعّرب عن عطش  إلهه. جواٌب  ا عن  دامئً يبحث  الّذي  اإلنسان  هو جواب  هذا 

يسوع:  جواب  يأيت  حتّى  معك؟،  ألقيم  تقيم  أين  فيسأله:  الّالمتناهي،  الحّب  للقاء 

"تعاليا وانظرا". فمن يريد أن يلتقي املسيح، مدعوٌّ اىل االقرتاب منه وملِْس حقيقته. 

وهكذا، سار التلميذان مع يسوع وعاشا معه حتّى الّساعة الرّابعة، أي إىل ما ال نهاية.

األحد الثاني بعد الدنح

به، ال ميكن  قاء  اللّ ة  وملس جامليّ املسيح  مع  االختبار  وبعد عيش  البشارة:  ܀   

لإلنسان أن يبقى كام كان يف الّسابق. فمن يلتقي املسيح يف حياته، يشتعل يف داخله 

الحامس للرّسالة ويصبح شهيد البشارة بطرٍق متعّددة. هذه هي األنجلة الجديدة الّتي 

بشخص  البشارة  عيد  نُ "أن  فرنسيس:  البابا  قداسة  خالل  من  الكنيسة  إليها  تدعونا 

اآلباء  وبعدهم جميع  والتّالميذ  الرّسل  ثّم  وفيليبّس  أندراوس  به  قام  ما  املسيح"، وهذا 

والقّديسني حتّى يومنا هذا. لذلك، يأيت دورنا اليوم، نحن الّذين التقينا فعًال املسيح، 

ا : كيف ننقل املسيح يف عامل اليوم؟ حتّى نُكِمل مسرية البشارة، سائلني أنفسنا دامئً

 

"أنت سُتدعى كيفا" ܀   

لكّن  إليه.  ويرشدنا  نا  يدلّ من  فهناك  ة.  املسيحيّ الّدعوة  منوذَج  الّنّص  هذا  لنا  يقّدم 

ذي  ؤال األسايسَّ للّدعوة: ما الّ ا بقدومنا، بل يطرُح من جديٍد السُّ الرّّب، ال يكتفي دامئً

نريده؟ ثّم يدعونا للمبيت عنده والعيش معه. هذا االختبار يُطلقنا يف حقل الرّسالة 

أبعادها ومختلف دعواتها:  يف جميع 

ة وهي الرّسالة داخل العائلة والعمل اليومّي يف املجتمع...  • الّدعوة اىل الحياة العلامنيّ

وهي منبع الّدعوات األخرى.

الّدعوة اىل الحياة املكرّسة وهي نبع الحياة للكنيسة.  •

ة الّدعوات. • الّدعوة اىل الكهنوت من أجل خدمة بقيّ

أن  بّد  ال  حياته،  مسرية  يف  املسيح  يلتقي  من  فكلُّ  "كيفا":  أصبح  "سمعان"  وأخريًا، 

تبقى عيونُنا شاخصًة نحو  بّد من أن  أراد ذلك. ومن هنا، ال  إن  ها،  تتحّول حياتُه كلُّ

الله" أي عن مشهد الّصليب. يسوع وندرُك حقيقة دعوتَنا غرَي املفصولِة عن "حمل 

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  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِبُسكَنى  فيهم  َويَِحلُّ  يسني  القدِّ يف  َويَسُكُن  يُسون  القدِّ ُسُه  َقدِّ يُ الّذي  وس،  القدُّ أَيُّها 

ِة  ِبواِسطَ اإلله،  الربُّ  َها  أَيُّ َك،  لَِالُهوتِ ا  َمسِكًن َوأَرَواَحَنا  ا  ُفوَسَن َونُ ا  أَجَساَدنَ س  قَدِّ ه،  َالُهوتِ

واجَمْع  َك  انِ َحَن َفيِض  ِب َة  الَضِعيَف َنا  ُعُقولَ ْر  َوأَنِ ه،  َوِفعلِ اإللهّي  وس  القدُّ ُروِحَك  وِل  ُحلُ

َساجِديَن  َنشُكَر  فَ ا،  أحزانً اململوء  العامل  هذا  َوَضَالِل  اضِطرَاِب  ِمْن  ا  وأفَكارَنَ َنا  آذانَ

َك املَجُد إىل األبد. َها اآلُب واالبُن والرُّوح الُقُدس لَ أَيُّ يَنا،  ِديَن لِرَحَمِتَك َعلَ َوُمَمجِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

ترتيلة الختام
تعاَل بَيَنَنا

ا َك َمسِكَن لَ ا  َن وِب لُ ُق َوُخْذ ِمن  ا  ْم ِعنَدنَ أِق نا  يَن بَ تعاَل  الالزمة: 

الَهنا. َديْك، فنعرَِف طعَم  لَ ًكا  ُملْ ا  َواجَعْل َحياتََن يْك  إلَ تَرنُو  ا  ونً ُعيُ ا  َن لَ َهْب  ܀   

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

َنحُصَد ُحبَّ العطاءْ. ا، فَ ا وازرَْع كالَمَك يف َضمريِنَ َة ِمْن ُصُدورِنَ ܀ أُمُح الَضغيَن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

ِمنَك يَطيُب الِغذاءْ. فَ ا نَحُن ِعطاٌش أَنَت ماؤنا،  ܀ نحُن ِجياٌع أَنَت ُخبزُن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀



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

ُدُه يف األعايل ُخّداٌم من نُوٍر وُروح وَقَد  ًدا عِظياًم مُتَجِّ يا َسيِّ

أَْن  ا  َهبَن البََرش،  ِني  بَ يَح  تَساِب َل  قبَ يَ أْن  ِه  ِت َمَحبَّ َفيِض  ِب شاَء 

لِّ ما  ا ِمن كُ رْنَ َك وََحرِّ َها نَِشيَد تَسِبيٍح لَ لُّ تَُكوَن َحياتَُنا كُ

مَع  املَجَد  يَك  إلَ ُع  نَرفَ َحيُث  ُكوِت  للَملَ َل  ُنؤهَّ فَ اَك  ووَصايَ رُُسوِمَك  يف  الَسريِ  َعِن  َنا  ُعوقُ يَ

يِسنَي إىل األبد. آمني. القدِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

ترتيلة األحد
لحن َدْحطُا ُال نِحِطا (َسلَوى الُقلُوِب)

ا انَ لَمة تَهِدي ُخطَ يَُسوُع أنَت نُوَر دَُجانَا يف قَلِب الظُ

ا انَ يَ أنَت الَحياُة وَُمرتََجاَها َشْمُس الَحِقيَقة نُوُر دُن

܀܀܀

يَك اَض الَحَناُن ِمْن رَاَحتَ َديَك فَ ا ُصنُع يَ انَ يَ إنَّ دُنْ  

ا وَْصَمَة الَعاِر ْعَت َعنَّ َغَمرَت الَكوَن بالُحبِّ البارِي رَفَ

܀܀܀

ا نَشُدوَك طُوَل األزَماِن وََال مَنَلُّ ِمَن الُشكرَاِن إنَّ

اِة وََضاَع الوَعُد بالدهِر اآليت لَوَالَك َضاَع َمعَنى الَحيَ

(من صلوات �ساء اثلالثاء، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ١٤٥ (١٤٤)
ُح  بِّ هوِر أَُس َد الدُّ َك وأَب لِّ يَوم أُبارِكُ هوِر أُبارُِك اْسَمَك ܀ يف كُ َد الدُّ ُمَك وأَبَ ُك أَعظِّ ܀ يا إِلهي املَلِ

َك  َمِته ܀ ِمن جيل إىل جيٍل يُسبِّحوَن أَْعاملَ ٌح ِجداً وال َحدَّ لَِعظَ اْسَمَك ܀ الرَّبُّ َعظيٌم وُمسبَّ

ِعزَِّة  ِب تَكلَّموَن  يَ ܀  ِبَك  َعجائِ أَمِر  ويف  َجاللَِك  َمجِد  بَهاَء  يف  ُل  أَمَّ أَت ܀  رَِك  مِبآثِ ويُخِربوَن 

لون ܀ الرَّبُّ رَحيٌم  َهلِّ ِربَِّك يُ ِر وَفرَِة َصالِحَك يُفيضون وِب َك ܀ ِبِذكْ ُث بَعظامِئِ َمخاوِِفَك وأَُحدِّ

܀  أَْعاملِه  لِّ  كُ وَمراِحَمه عىل  ِبالَجميع  يَرأَُف  الرَّبُّ  ܀  الرَّحَمة  وَعظيُم  اِة  األَن ويُل  طَ َرؤوف 

ْنِطقوا  يَ ثوا مِبَجِد َملَكوتَك ولْ َحدِّ يُ َك أَْصِفياؤك! ܀ لِ لِتَحَمْدَك يا رَبُّ َجميُع أَْعاملَِك وليبارِكْ

رََك وَمجَد بَهاَء َملَكوتَك ܀ إِنَّ َملَكوتََك َملَكوُت  َرشِ مآثِ َعرِّفوا بَني البَ ِبَجَربوتَك! ܀ لِيَك يُ

َجميَع  وبار يف  والِه  أَقْ َل  كُ أَمني يف  الرَُّب  ܀  فجيل  لِّ جيٍل  كُ وُسلْطانََك يف  الّدهور  َجميعِ 

تَرْجوَك  الَجميعِ  ُعيوُن  ܀  الرَّازِحني  لَّ  كُ ويُنِهض  الساِقطني  َجميع  ُد  يُسانِ الرَّّب  ܀  أَعاملِه 

لِّ طرِقه  ه ܀ الرَّبُّ بارٌّ يف كُ تَ لَّ َحَي رَغبَ َدَك فتُشبُع كُ ه ܀ تَبُسُط يَ ِهم طَعاَمهم يف أَوانِ لَِرتزُقَ

وَصِفيٌّ يف َجميعِ أَْعاملِه ܀ الرَّّب قَريٌب ِمن َجميعِ الَّذيَن يَْدعونَه ِمن َجميعِ الَّذيَن ِبالَحقِّ 

َخلُِّصهم ܀ الرَّبُّ يَحَفُظ َجميَع  قونَه يَسمُع ُرصاَخهم ويُ تَّ يَْدعونَه ܀ يَصنُع ما يُرْيض الَّذيَن يَ

بارُِك اْسَمه  لُّ ذي َجَسٍد يُ نِطُق فَمي وَكُ تَسبيِح الرَّبِّ يَ يه ويَستأِصُل َجميَع األَْرشار ܀ ِب ُمِحبِّ

هِر ولألبد ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  وس َمدى الدَّ الُقدُّ

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 (٢ قور ٥/٤-١٥)

َمَع يَُسوع، ويَْجَعلَُنا  أَيًْضا  نَْحُن  َسيُِقيُمَنا  أَقاَم الرَبَّ يَُسوع،  الَّذي  نَْعلَُم أنَّ ذلَِك  "نَْحُن 

يَّاكُم يف َحْرضَتِِه. فَُكلُّ يشٍء ُهَو ِمْن أَْجلُِكم، ليَِك تَْكرُثَ الِنْعَمة، فَيَفيَض الُشْكُر يف  وإِ

الله" لَِمْجِد  الَكثرييَن  قُلُوِب 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

  

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

(يو ٣٥/١-٤٢)

يِه  َق إِل َحدَّ ًفا ُهَو واثَْناِن ِمْن تَالميِذِه. ورَأَى يَُسوَع َمارًّا فَ ا َواِق اَن يُوَحنَّ يف الَغِد أَيًْضا كَ

يَُسوع،  َفَت  والتَ يَُسوع.  َعا  ِب تَ فَ كَالَمُه،  ِميَذاِن  لْ الِت وَسِمَع  الله».  َحَمُل  ُهَو  «َها  وقَال: 

َن تُِقيم؟». قاَل  ، أَي ياُمَعلِّم، أَيْ ُه: «رَايبِّ ان؟» قَاال لَ بَ لُ ُهاَم: «َماذَا تَطْ َقاَل لَ ِه، فَ َعانِ بَ تْ فرَآُهاَم يَ

الَساَعُة  انَِت  وم، وكَ اليَ ذلَِك  َدُه  ِعْن اَما  وأَقَ ِقيم.  يُ َن  أَيْ رَا  ونَظَ ا  َذَهبَ فَ رَا».  وانْظُ ا  يَ «تََعالَ ُهاَم:  لَ

ِن  َذيْ اللَ الِتلِميَذيْن،  أََحَد  بُطْرَُس  ِسْمَعاَن  أَُخو  أَنْدرَاُوُس  اَن  وكَ الظُهر.  ْعَد  بَ ِة  َع الرَاِب ْحَو  نَ

أَي  ا َمشيَحا،  ُه: «َوَجْدنَ لَ َقاَل  فَ ِسْمَعان،  أََخاُه  أَوَّالً  ِقَي  يَُسوع. ولَ َعا  ا وتَِب يُوَحنَّ َسِمَعا كَالَم 

أَنَت  يُونا،  ُن  بْ ِسْمَعاُن  ُهَو  «أَنَْت  وقَال:  يِه  إِل يَُسوُع  َق  َحدَّ فَ يَُسوع،  إىل  ِه  ِب وَجاَء  املَِسيح». 

الَصْخرَة». بُطرَُس  أَي  َستُدعى كيفا، 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري حبيب نعيمة)

܀ "حمل الله"

يسوَع  ظهوِر  بدايِة  يف  وبخاّصٍة  املعمدان  يوحّنا  لساِن  عىل  يرتّدُد  العنوان  هذا  يزال  ال 

ِسيَق  حيث  ذاكرتنا،  يف  ا  دامئً تبقى  الّصليِب  فصورُة  للعامِل.  رسِّه  واعتالِن  املسيِح 

الحمُل اىل الّذبِح دون أن يفتَح فاه (أع ٨: ٣٢). وهذا هو جوهُر رسالِة يسوَع الّذي يُعلَن 

الّذي تجّسد ولِبس  الكائن منذ األزل،  ه للعامِل. لذلك، هو الكلمة، اإلبن  مع اعتالنِ

لها. ًة  وتقدمًة خالصيّ البرشيّة جمعاء  يفدي  ذبيحًة  ليصبَح  ضعَفنا، فصاَر حمًال 

"ماذا تطلبان؟" ܀   

سمعا  أن  لبثا  ما  َذين  اللّ لميَذين  التّ يسأل  يك  يسوع  به  بادر  يُ وأساّيس،  جوهرّي  سؤاٌل 

إنسان،  كّل  اىل  يسوع  يتوّجه  فمن خالله،  يسوع.  ليتبعوا  تركوه  املعمدان حتّى  شهادة 

، ال يفرُض ذاتَه عىل اإلنساِن وال  ِته. فالرّبُّ تَه يك يُجاِوَب بدورِه بكامِل حّريّ ُمحاِورًا حّريّ

وعميٍق،  أسايسٍّ  سؤاٍل  إىل  يقوُدنا  يسوُع  طرحه  الّذي  الّسؤال  هذا  تَه.  حّريّ يغتِصُب 

أن  يستطيع  يريد،  ما  يعلم  فمن  نريده؟  ذي  الّ ما  لحياتنا:  الحقيقي  املعنى  يُعطي 

"ماذا  األّول:  للّسؤال  عدنا  وإذا  يسلَكه.  أن  يجب  الّذي  والطّريَق  ه  هدفَ يكتِشَف 

تطلبان؟" نرى من خاللِه يسوَع، ينادي اإلنسان كلَّ يوٍم ويُسائُل أعامقه: "ماذا تريُد 

مّني؟" أنا إلُهك، فام هي طبيعُة عالقتك يب؟ 

ٌة عىل املصلحِة وتلبيِة الحاجات؟ • هل هي عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل األخِذ والعطاءِ؟ ٌة مبنيّ • عالقة تجاريّ

ٌة عىل طرِح املشاكِل والهموِم؟ • عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل الخوِف واإلرضاءِ؟ • عالقة مبنيّ

ا مبحبوِبه؟ • أم هي عالقُة حبٍّ مّجاينٍّ، يُعطي ذاتَه ُحبًّ

فهو مخلّصنا  املسيح؟  بيسوع  طبيعة عالقتنا  ا  أنُدرِك حقًّ األسئلة،  ا من هذه  فانطالقً

هذه  نبادره  كيف  هنا،  من  بوفرة.  الحياة  ويعطيه  لإلنسان  الخري  يريد  وفادينا، 

"ماذا تطلبان؟". العالقَة؟ ماذا نريد منه؟: 

وانظرا" قيم؟"..."تعاليا  تُ "أين  ܀   

اإلنسان  يعّرب عن عطش  إلهه. جواٌب  ا عن  دامئً يبحث  الّذي  اإلنسان  هو جواب  هذا 

يسوع:  جواب  يأيت  حتّى  معك؟،  ألقيم  تقيم  أين  فيسأله:  الّالمتناهي،  الحّب  للقاء 

"تعاليا وانظرا". فمن يريد أن يلتقي املسيح، مدعوٌّ اىل االقرتاب منه وملِْس حقيقته. 

وهكذا، سار التلميذان مع يسوع وعاشا معه حتّى الّساعة الرّابعة، أي إىل ما ال نهاية.
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٦ األحد الثاني بعد الدنح

به، ال ميكن  قاء  اللّ ة  وملس جامليّ املسيح  مع  االختبار  وبعد عيش  البشارة:  ܀   

لإلنسان أن يبقى كام كان يف الّسابق. فمن يلتقي املسيح يف حياته، يشتعل يف داخله 

الحامس للرّسالة ويصبح شهيد البشارة بطرٍق متعّددة. هذه هي األنجلة الجديدة الّتي 

بشخص  البشارة  عيد  نُ "أن  فرنسيس:  البابا  قداسة  خالل  من  الكنيسة  إليها  تدعونا 

اآلباء  وبعدهم جميع  والتّالميذ  الرّسل  ثّم  وفيليبّس  أندراوس  به  قام  ما  املسيح"، وهذا 

والقّديسني حتّى يومنا هذا. لذلك، يأيت دورنا اليوم، نحن الّذين التقينا فعًال املسيح، 

ا : كيف ننقل املسيح يف عامل اليوم؟ حتّى نُكِمل مسرية البشارة، سائلني أنفسنا دامئً

 

"أنت سُتدعى كيفا" ܀   

لكّن  إليه.  ويرشدنا  نا  يدلّ من  فهناك  ة.  املسيحيّ الّدعوة  منوذَج  الّنّص  هذا  لنا  يقّدم 

ذي  ؤال األسايسَّ للّدعوة: ما الّ ا بقدومنا، بل يطرُح من جديٍد السُّ الرّّب، ال يكتفي دامئً

نريده؟ ثّم يدعونا للمبيت عنده والعيش معه. هذا االختبار يُطلقنا يف حقل الرّسالة 

أبعادها ومختلف دعواتها:  يف جميع 

ة وهي الرّسالة داخل العائلة والعمل اليومّي يف املجتمع...  • الّدعوة اىل الحياة العلامنيّ

وهي منبع الّدعوات األخرى.

الّدعوة اىل الحياة املكرّسة وهي نبع الحياة للكنيسة.  •

ة الّدعوات. • الّدعوة اىل الكهنوت من أجل خدمة بقيّ

أن  بّد  ال  حياته،  مسرية  يف  املسيح  يلتقي  من  فكلُّ  "كيفا":  أصبح  "سمعان"  وأخريًا، 

تبقى عيونُنا شاخصًة نحو  بّد من أن  أراد ذلك. ومن هنا، ال  إن  ها،  تتحّول حياتُه كلُّ

الله" أي عن مشهد الّصليب. يسوع وندرُك حقيقة دعوتَنا غرَي املفصولِة عن "حمل 

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  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِبُسكَنى  فيهم  َويَِحلُّ  يسني  القدِّ يف  َويَسُكُن  يُسون  القدِّ ُسُه  َقدِّ يُ الّذي  وس،  القدُّ أَيُّها 

ِة  ِبواِسطَ اإلله،  الربُّ  َها  أَيُّ َك،  لَِالُهوتِ ا  َمسِكًن َوأَرَواَحَنا  ا  ُفوَسَن َونُ ا  أَجَساَدنَ س  قَدِّ ه،  َالُهوتِ

واجَمْع  َك  انِ َحَن َفيِض  ِب َة  الَضِعيَف َنا  ُعُقولَ ْر  َوأَنِ ه،  َوِفعلِ اإللهّي  وس  القدُّ ُروِحَك  وِل  ُحلُ

َساجِديَن  َنشُكَر  فَ ا،  أحزانً اململوء  العامل  هذا  َوَضَالِل  اضِطرَاِب  ِمْن  ا  وأفَكارَنَ َنا  آذانَ

َك املَجُد إىل األبد. َها اآلُب واالبُن والرُّوح الُقُدس لَ أَيُّ يَنا،  ِديَن لِرَحَمِتَك َعلَ َوُمَمجِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

ترتيلة الختام
تعاَل بَيَنَنا

ا َك َمسِكَن لَ ا  َن وِب لُ ُق َوُخْذ ِمن  ا  ْم ِعنَدنَ أِق نا  يَن بَ تعاَل  الالزمة: 

الَهنا. َديْك، فنعرَِف طعَم  لَ ًكا  ُملْ ا  َواجَعْل َحياتََن يْك  إلَ تَرنُو  ا  ونً ُعيُ ا  َن لَ َهْب  ܀   

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

َنحُصَد ُحبَّ العطاءْ. ا، فَ ا وازرَْع كالَمَك يف َضمريِنَ َة ِمْن ُصُدورِنَ ܀ أُمُح الَضغيَن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

ِمنَك يَطيُب الِغذاءْ. فَ ا نَحُن ِعطاٌش أَنَت ماؤنا،  ܀ نحُن ِجياٌع أَنَت ُخبزُن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀



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

ُدُه يف األعايل ُخّداٌم من نُوٍر وُروح وَقَد  ًدا عِظياًم مُتَجِّ يا َسيِّ

أَْن  ا  َهبَن البََرش،  ِني  بَ يَح  تَساِب َل  قبَ يَ أْن  ِه  ِت َمَحبَّ َفيِض  ِب شاَء 

لِّ ما  ا ِمن كُ رْنَ َك وََحرِّ َها نَِشيَد تَسِبيٍح لَ لُّ تَُكوَن َحياتَُنا كُ

مَع  املَجَد  يَك  إلَ ُع  نَرفَ َحيُث  ُكوِت  للَملَ َل  ُنؤهَّ فَ اَك  ووَصايَ رُُسوِمَك  يف  الَسريِ  َعِن  َنا  ُعوقُ يَ

يِسنَي إىل األبد. آمني. القدِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

ترتيلة األحد
لحن َدْحطُا ُال نِحِطا (َسلَوى الُقلُوِب)

ا انَ لَمة تَهِدي ُخطَ يَُسوُع أنَت نُوَر دَُجانَا يف قَلِب الظُ

ا انَ يَ أنَت الَحياُة وَُمرتََجاَها َشْمُس الَحِقيَقة نُوُر دُن

܀܀܀

يَك اَض الَحَناُن ِمْن رَاَحتَ َديَك فَ ا ُصنُع يَ انَ يَ إنَّ دُنْ  

ا وَْصَمَة الَعاِر ْعَت َعنَّ َغَمرَت الَكوَن بالُحبِّ البارِي رَفَ

܀܀܀

ا نَشُدوَك طُوَل األزَماِن وََال مَنَلُّ ِمَن الُشكرَاِن إنَّ

اِة وََضاَع الوَعُد بالدهِر اآليت لَوَالَك َضاَع َمعَنى الَحيَ

(من صلوات �ساء اثلالثاء، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ١٤٥ (١٤٤)
ُح  بِّ هوِر أَُس َد الدُّ َك وأَب لِّ يَوم أُبارِكُ هوِر أُبارُِك اْسَمَك ܀ يف كُ َد الدُّ ُمَك وأَبَ ُك أَعظِّ ܀ يا إِلهي املَلِ

َك  َمِته ܀ ِمن جيل إىل جيٍل يُسبِّحوَن أَْعاملَ ٌح ِجداً وال َحدَّ لَِعظَ اْسَمَك ܀ الرَّبُّ َعظيٌم وُمسبَّ

ِعزَِّة  ِب تَكلَّموَن  يَ ܀  ِبَك  َعجائِ أَمِر  ويف  َجاللَِك  َمجِد  بَهاَء  يف  ُل  أَمَّ أَت ܀  رَِك  مِبآثِ ويُخِربوَن 

لون ܀ الرَّبُّ رَحيٌم  َهلِّ ِربَِّك يُ ِر وَفرَِة َصالِحَك يُفيضون وِب َك ܀ ِبِذكْ ُث بَعظامِئِ َمخاوِِفَك وأَُحدِّ

܀  أَْعاملِه  لِّ  كُ وَمراِحَمه عىل  ِبالَجميع  يَرأَُف  الرَّبُّ  ܀  الرَّحَمة  وَعظيُم  اِة  األَن ويُل  طَ َرؤوف 

ْنِطقوا  يَ ثوا مِبَجِد َملَكوتَك ولْ َحدِّ يُ َك أَْصِفياؤك! ܀ لِ لِتَحَمْدَك يا رَبُّ َجميُع أَْعاملَِك وليبارِكْ

رََك وَمجَد بَهاَء َملَكوتَك ܀ إِنَّ َملَكوتََك َملَكوُت  َرشِ مآثِ َعرِّفوا بَني البَ ِبَجَربوتَك! ܀ لِيَك يُ

َجميَع  وبار يف  والِه  أَقْ َل  كُ أَمني يف  الرَُّب  ܀  فجيل  لِّ جيٍل  كُ وُسلْطانََك يف  الّدهور  َجميعِ 

تَرْجوَك  الَجميعِ  ُعيوُن  ܀  الرَّازِحني  لَّ  كُ ويُنِهض  الساِقطني  َجميع  ُد  يُسانِ الرَّّب  ܀  أَعاملِه 

لِّ طرِقه  ه ܀ الرَّبُّ بارٌّ يف كُ تَ لَّ َحَي رَغبَ َدَك فتُشبُع كُ ه ܀ تَبُسُط يَ ِهم طَعاَمهم يف أَوانِ لَِرتزُقَ

وَصِفيٌّ يف َجميعِ أَْعاملِه ܀ الرَّّب قَريٌب ِمن َجميعِ الَّذيَن يَْدعونَه ِمن َجميعِ الَّذيَن ِبالَحقِّ 

َخلُِّصهم ܀ الرَّبُّ يَحَفُظ َجميَع  قونَه يَسمُع ُرصاَخهم ويُ تَّ يَْدعونَه ܀ يَصنُع ما يُرْيض الَّذيَن يَ

بارُِك اْسَمه  لُّ ذي َجَسٍد يُ نِطُق فَمي وَكُ تَسبيِح الرَّبِّ يَ يه ويَستأِصُل َجميَع األَْرشار ܀ ِب ُمِحبِّ

هِر ولألبد ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  وس َمدى الدَّ الُقدُّ

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 (٢ قور ٥/٤-١٥)

َمَع يَُسوع، ويَْجَعلَُنا  أَيًْضا  نَْحُن  َسيُِقيُمَنا  أَقاَم الرَبَّ يَُسوع،  الَّذي  نَْعلَُم أنَّ ذلَِك  "نَْحُن 

يَّاكُم يف َحْرضَتِِه. فَُكلُّ يشٍء ُهَو ِمْن أَْجلُِكم، ليَِك تَْكرُثَ الِنْعَمة، فَيَفيَض الُشْكُر يف  وإِ

الله" لَِمْجِد  الَكثرييَن  قُلُوِب 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

  

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

(يو ٣٥/١-٤٢)

يِه  َق إِل َحدَّ ًفا ُهَو واثَْناِن ِمْن تَالميِذِه. ورَأَى يَُسوَع َمارًّا فَ ا َواِق اَن يُوَحنَّ يف الَغِد أَيًْضا كَ

يَُسوع،  َفَت  والتَ يَُسوع.  َعا  ِب تَ فَ كَالَمُه،  ِميَذاِن  لْ الِت وَسِمَع  الله».  َحَمُل  ُهَو  «َها  وقَال: 

َن تُِقيم؟». قاَل  ، أَي ياُمَعلِّم، أَيْ ُه: «رَايبِّ ان؟» قَاال لَ بَ لُ ُهاَم: «َماذَا تَطْ َقاَل لَ ِه، فَ َعانِ بَ تْ فرَآُهاَم يَ

الَساَعُة  انَِت  وم، وكَ اليَ ذلَِك  َدُه  ِعْن اَما  وأَقَ ِقيم.  يُ َن  أَيْ رَا  ونَظَ ا  َذَهبَ فَ رَا».  وانْظُ ا  يَ «تََعالَ ُهاَم:  لَ

ِن  َذيْ اللَ الِتلِميَذيْن،  أََحَد  بُطْرَُس  ِسْمَعاَن  أَُخو  أَنْدرَاُوُس  اَن  وكَ الظُهر.  ْعَد  بَ ِة  َع الرَاِب ْحَو  نَ

أَي  ا َمشيَحا،  ُه: «َوَجْدنَ لَ َقاَل  فَ ِسْمَعان،  أََخاُه  أَوَّالً  ِقَي  يَُسوع. ولَ َعا  ا وتَِب يُوَحنَّ َسِمَعا كَالَم 

أَنَت  يُونا،  ُن  بْ ِسْمَعاُن  ُهَو  «أَنَْت  وقَال:  يِه  إِل يَُسوُع  َق  َحدَّ فَ يَُسوع،  إىل  ِه  ِب وَجاَء  املَِسيح». 

الَصْخرَة». بُطرَُس  أَي  َستُدعى كيفا، 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري حبيب نعيمة)

܀ "حمل الله"

يسوَع  ظهوِر  بدايِة  يف  وبخاّصٍة  املعمدان  يوحّنا  لساِن  عىل  يرتّدُد  العنوان  هذا  يزال  ال 

ِسيَق  حيث  ذاكرتنا،  يف  ا  دامئً تبقى  الّصليِب  فصورُة  للعامِل.  رسِّه  واعتالِن  املسيِح 

الحمُل اىل الّذبِح دون أن يفتَح فاه (أع ٨: ٣٢). وهذا هو جوهُر رسالِة يسوَع الّذي يُعلَن 

الّذي تجّسد ولِبس  الكائن منذ األزل،  ه للعامِل. لذلك، هو الكلمة، اإلبن  مع اعتالنِ

لها. ًة  وتقدمًة خالصيّ البرشيّة جمعاء  يفدي  ذبيحًة  ليصبَح  ضعَفنا، فصاَر حمًال 

"ماذا تطلبان؟" ܀   

سمعا  أن  لبثا  ما  َذين  اللّ لميَذين  التّ يسأل  يك  يسوع  به  بادر  يُ وأساّيس،  جوهرّي  سؤاٌل 

إنسان،  كّل  اىل  يسوع  يتوّجه  فمن خالله،  يسوع.  ليتبعوا  تركوه  املعمدان حتّى  شهادة 

، ال يفرُض ذاتَه عىل اإلنساِن وال  ِته. فالرّبُّ تَه يك يُجاِوَب بدورِه بكامِل حّريّ ُمحاِورًا حّريّ

وعميٍق،  أسايسٍّ  سؤاٍل  إىل  يقوُدنا  يسوُع  طرحه  الّذي  الّسؤال  هذا  تَه.  حّريّ يغتِصُب 

أن  يستطيع  يريد،  ما  يعلم  فمن  نريده؟  ذي  الّ ما  لحياتنا:  الحقيقي  املعنى  يُعطي 

"ماذا  األّول:  للّسؤال  عدنا  وإذا  يسلَكه.  أن  يجب  الّذي  والطّريَق  ه  هدفَ يكتِشَف 

تطلبان؟" نرى من خاللِه يسوَع، ينادي اإلنسان كلَّ يوٍم ويُسائُل أعامقه: "ماذا تريُد 

مّني؟" أنا إلُهك، فام هي طبيعُة عالقتك يب؟ 

ٌة عىل املصلحِة وتلبيِة الحاجات؟ • هل هي عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل األخِذ والعطاءِ؟ ٌة مبنيّ • عالقة تجاريّ

ٌة عىل طرِح املشاكِل والهموِم؟ • عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل الخوِف واإلرضاءِ؟ • عالقة مبنيّ

ا مبحبوِبه؟ • أم هي عالقُة حبٍّ مّجاينٍّ، يُعطي ذاتَه ُحبًّ

فهو مخلّصنا  املسيح؟  بيسوع  طبيعة عالقتنا  ا  أنُدرِك حقًّ األسئلة،  ا من هذه  فانطالقً

هذه  نبادره  كيف  هنا،  من  بوفرة.  الحياة  ويعطيه  لإلنسان  الخري  يريد  وفادينا، 

"ماذا تطلبان؟". العالقَة؟ ماذا نريد منه؟: 

وانظرا" قيم؟"..."تعاليا  تُ "أين  ܀   

اإلنسان  يعّرب عن عطش  إلهه. جواٌب  ا عن  دامئً يبحث  الّذي  اإلنسان  هو جواب  هذا 

يسوع:  جواب  يأيت  حتّى  معك؟،  ألقيم  تقيم  أين  فيسأله:  الّالمتناهي،  الحّب  للقاء 

"تعاليا وانظرا". فمن يريد أن يلتقي املسيح، مدعوٌّ اىل االقرتاب منه وملِْس حقيقته. 

وهكذا، سار التلميذان مع يسوع وعاشا معه حتّى الّساعة الرّابعة، أي إىل ما ال نهاية.
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٧ األحد الثاني بعد الدنح

به، ال ميكن  قاء  اللّ ة  وملس جامليّ املسيح  مع  االختبار  وبعد عيش  البشارة:  ܀   

لإلنسان أن يبقى كام كان يف الّسابق. فمن يلتقي املسيح يف حياته، يشتعل يف داخله 

الحامس للرّسالة ويصبح شهيد البشارة بطرٍق متعّددة. هذه هي األنجلة الجديدة الّتي 

بشخص  البشارة  عيد  نُ "أن  فرنسيس:  البابا  قداسة  خالل  من  الكنيسة  إليها  تدعونا 

اآلباء  وبعدهم جميع  والتّالميذ  الرّسل  ثّم  وفيليبّس  أندراوس  به  قام  ما  املسيح"، وهذا 

والقّديسني حتّى يومنا هذا. لذلك، يأيت دورنا اليوم، نحن الّذين التقينا فعًال املسيح، 

ا : كيف ننقل املسيح يف عامل اليوم؟ حتّى نُكِمل مسرية البشارة، سائلني أنفسنا دامئً

 

"أنت سُتدعى كيفا" ܀   

لكّن  إليه.  ويرشدنا  نا  يدلّ من  فهناك  ة.  املسيحيّ الّدعوة  منوذَج  الّنّص  هذا  لنا  يقّدم 

ذي  ؤال األسايسَّ للّدعوة: ما الّ ا بقدومنا، بل يطرُح من جديٍد السُّ الرّّب، ال يكتفي دامئً

نريده؟ ثّم يدعونا للمبيت عنده والعيش معه. هذا االختبار يُطلقنا يف حقل الرّسالة 

أبعادها ومختلف دعواتها:  يف جميع 

ة وهي الرّسالة داخل العائلة والعمل اليومّي يف املجتمع...  • الّدعوة اىل الحياة العلامنيّ

وهي منبع الّدعوات األخرى.

الّدعوة اىل الحياة املكرّسة وهي نبع الحياة للكنيسة.  •

ة الّدعوات. • الّدعوة اىل الكهنوت من أجل خدمة بقيّ

أن  بّد  ال  حياته،  مسرية  يف  املسيح  يلتقي  من  فكلُّ  "كيفا":  أصبح  "سمعان"  وأخريًا، 

تبقى عيونُنا شاخصًة نحو  بّد من أن  أراد ذلك. ومن هنا، ال  إن  ها،  تتحّول حياتُه كلُّ

الله" أي عن مشهد الّصليب. يسوع وندرُك حقيقة دعوتَنا غرَي املفصولِة عن "حمل 

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  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِبُسكَنى  فيهم  َويَِحلُّ  يسني  القدِّ يف  َويَسُكُن  يُسون  القدِّ ُسُه  َقدِّ يُ الّذي  وس،  القدُّ أَيُّها 

ِة  ِبواِسطَ اإلله،  الربُّ  َها  أَيُّ َك،  لَِالُهوتِ ا  َمسِكًن َوأَرَواَحَنا  ا  ُفوَسَن َونُ ا  أَجَساَدنَ س  قَدِّ ه،  َالُهوتِ

واجَمْع  َك  انِ َحَن َفيِض  ِب َة  الَضِعيَف َنا  ُعُقولَ ْر  َوأَنِ ه،  َوِفعلِ اإللهّي  وس  القدُّ ُروِحَك  وِل  ُحلُ

َساجِديَن  َنشُكَر  فَ ا،  أحزانً اململوء  العامل  هذا  َوَضَالِل  اضِطرَاِب  ِمْن  ا  وأفَكارَنَ َنا  آذانَ

َك املَجُد إىل األبد. َها اآلُب واالبُن والرُّوح الُقُدس لَ أَيُّ يَنا،  ِديَن لِرَحَمِتَك َعلَ َوُمَمجِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

ترتيلة الختام
تعاَل بَيَنَنا

ا َك َمسِكَن لَ ا  َن وِب لُ ُق َوُخْذ ِمن  ا  ْم ِعنَدنَ أِق نا  يَن بَ تعاَل  الالزمة: 

الَهنا. َديْك، فنعرَِف طعَم  لَ ًكا  ُملْ ا  َواجَعْل َحياتََن يْك  إلَ تَرنُو  ا  ونً ُعيُ ا  َن لَ َهْب  ܀   

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

َنحُصَد ُحبَّ العطاءْ. ا، فَ ا وازرَْع كالَمَك يف َضمريِنَ َة ِمْن ُصُدورِنَ ܀ أُمُح الَضغيَن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

ِمنَك يَطيُب الِغذاءْ. فَ ا نَحُن ِعطاٌش أَنَت ماؤنا،  ܀ نحُن ِجياٌع أَنَت ُخبزُن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀



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

ُدُه يف األعايل ُخّداٌم من نُوٍر وُروح وَقَد  ًدا عِظياًم مُتَجِّ يا َسيِّ

أَْن  ا  َهبَن البََرش،  ِني  بَ يَح  تَساِب َل  قبَ يَ أْن  ِه  ِت َمَحبَّ َفيِض  ِب شاَء 

لِّ ما  ا ِمن كُ رْنَ َك وََحرِّ َها نَِشيَد تَسِبيٍح لَ لُّ تَُكوَن َحياتَُنا كُ

مَع  املَجَد  يَك  إلَ ُع  نَرفَ َحيُث  ُكوِت  للَملَ َل  ُنؤهَّ فَ اَك  ووَصايَ رُُسوِمَك  يف  الَسريِ  َعِن  َنا  ُعوقُ يَ

يِسنَي إىل األبد. آمني. القدِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

ترتيلة األحد
لحن َدْحطُا ُال نِحِطا (َسلَوى الُقلُوِب)

ا انَ لَمة تَهِدي ُخطَ يَُسوُع أنَت نُوَر دَُجانَا يف قَلِب الظُ

ا انَ يَ أنَت الَحياُة وَُمرتََجاَها َشْمُس الَحِقيَقة نُوُر دُن

܀܀܀

يَك اَض الَحَناُن ِمْن رَاَحتَ َديَك فَ ا ُصنُع يَ انَ يَ إنَّ دُنْ  

ا وَْصَمَة الَعاِر ْعَت َعنَّ َغَمرَت الَكوَن بالُحبِّ البارِي رَفَ

܀܀܀

ا نَشُدوَك طُوَل األزَماِن وََال مَنَلُّ ِمَن الُشكرَاِن إنَّ

اِة وََضاَع الوَعُد بالدهِر اآليت لَوَالَك َضاَع َمعَنى الَحيَ

(من صلوات �ساء اثلالثاء، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ١٤٥ (١٤٤)
ُح  بِّ هوِر أَُس َد الدُّ َك وأَب لِّ يَوم أُبارِكُ هوِر أُبارُِك اْسَمَك ܀ يف كُ َد الدُّ ُمَك وأَبَ ُك أَعظِّ ܀ يا إِلهي املَلِ

َك  َمِته ܀ ِمن جيل إىل جيٍل يُسبِّحوَن أَْعاملَ ٌح ِجداً وال َحدَّ لَِعظَ اْسَمَك ܀ الرَّبُّ َعظيٌم وُمسبَّ

ِعزَِّة  ِب تَكلَّموَن  يَ ܀  ِبَك  َعجائِ أَمِر  ويف  َجاللَِك  َمجِد  بَهاَء  يف  ُل  أَمَّ أَت ܀  رَِك  مِبآثِ ويُخِربوَن 

لون ܀ الرَّبُّ رَحيٌم  َهلِّ ِربَِّك يُ ِر وَفرَِة َصالِحَك يُفيضون وِب َك ܀ ِبِذكْ ُث بَعظامِئِ َمخاوِِفَك وأَُحدِّ

܀  أَْعاملِه  لِّ  كُ وَمراِحَمه عىل  ِبالَجميع  يَرأَُف  الرَّبُّ  ܀  الرَّحَمة  وَعظيُم  اِة  األَن ويُل  طَ َرؤوف 

ْنِطقوا  يَ ثوا مِبَجِد َملَكوتَك ولْ َحدِّ يُ َك أَْصِفياؤك! ܀ لِ لِتَحَمْدَك يا رَبُّ َجميُع أَْعاملَِك وليبارِكْ

رََك وَمجَد بَهاَء َملَكوتَك ܀ إِنَّ َملَكوتََك َملَكوُت  َرشِ مآثِ َعرِّفوا بَني البَ ِبَجَربوتَك! ܀ لِيَك يُ

َجميَع  وبار يف  والِه  أَقْ َل  كُ أَمني يف  الرَُّب  ܀  فجيل  لِّ جيٍل  كُ وُسلْطانََك يف  الّدهور  َجميعِ 

تَرْجوَك  الَجميعِ  ُعيوُن  ܀  الرَّازِحني  لَّ  كُ ويُنِهض  الساِقطني  َجميع  ُد  يُسانِ الرَّّب  ܀  أَعاملِه 

لِّ طرِقه  ه ܀ الرَّبُّ بارٌّ يف كُ تَ لَّ َحَي رَغبَ َدَك فتُشبُع كُ ه ܀ تَبُسُط يَ ِهم طَعاَمهم يف أَوانِ لَِرتزُقَ

وَصِفيٌّ يف َجميعِ أَْعاملِه ܀ الرَّّب قَريٌب ِمن َجميعِ الَّذيَن يَْدعونَه ِمن َجميعِ الَّذيَن ِبالَحقِّ 

َخلُِّصهم ܀ الرَّبُّ يَحَفُظ َجميَع  قونَه يَسمُع ُرصاَخهم ويُ تَّ يَْدعونَه ܀ يَصنُع ما يُرْيض الَّذيَن يَ

بارُِك اْسَمه  لُّ ذي َجَسٍد يُ نِطُق فَمي وَكُ تَسبيِح الرَّبِّ يَ يه ويَستأِصُل َجميَع األَْرشار ܀ ِب ُمِحبِّ

هِر ولألبد ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين.  وس َمدى الدَّ الُقدُّ

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 (٢ قور ٥/٤-١٥)

َمَع يَُسوع، ويَْجَعلَُنا  أَيًْضا  نَْحُن  َسيُِقيُمَنا  أَقاَم الرَبَّ يَُسوع،  الَّذي  نَْعلَُم أنَّ ذلَِك  "نَْحُن 

يَّاكُم يف َحْرضَتِِه. فَُكلُّ يشٍء ُهَو ِمْن أَْجلُِكم، ليَِك تَْكرُثَ الِنْعَمة، فَيَفيَض الُشْكُر يف  وإِ

الله" لَِمْجِد  الَكثرييَن  قُلُوِب 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

  

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

(يو ٣٥/١-٤٢)

يِه  َق إِل َحدَّ ًفا ُهَو واثَْناِن ِمْن تَالميِذِه. ورَأَى يَُسوَع َمارًّا فَ ا َواِق اَن يُوَحنَّ يف الَغِد أَيًْضا كَ

يَُسوع،  َفَت  والتَ يَُسوع.  َعا  ِب تَ فَ كَالَمُه،  ِميَذاِن  لْ الِت وَسِمَع  الله».  َحَمُل  ُهَو  «َها  وقَال: 

َن تُِقيم؟». قاَل  ، أَي ياُمَعلِّم، أَيْ ُه: «رَايبِّ ان؟» قَاال لَ بَ لُ ُهاَم: «َماذَا تَطْ َقاَل لَ ِه، فَ َعانِ بَ تْ فرَآُهاَم يَ

الَساَعُة  انَِت  وم، وكَ اليَ ذلَِك  َدُه  ِعْن اَما  وأَقَ ِقيم.  يُ َن  أَيْ رَا  ونَظَ ا  َذَهبَ فَ رَا».  وانْظُ ا  يَ «تََعالَ ُهاَم:  لَ

ِن  َذيْ اللَ الِتلِميَذيْن،  أََحَد  بُطْرَُس  ِسْمَعاَن  أَُخو  أَنْدرَاُوُس  اَن  وكَ الظُهر.  ْعَد  بَ ِة  َع الرَاِب ْحَو  نَ

أَي  ا َمشيَحا،  ُه: «َوَجْدنَ لَ َقاَل  فَ ِسْمَعان،  أََخاُه  أَوَّالً  ِقَي  يَُسوع. ولَ َعا  ا وتَِب يُوَحنَّ َسِمَعا كَالَم 

أَنَت  يُونا،  ُن  بْ ِسْمَعاُن  ُهَو  «أَنَْت  وقَال:  يِه  إِل يَُسوُع  َق  َحدَّ فَ يَُسوع،  إىل  ِه  ِب وَجاَء  املَِسيح». 

الَصْخرَة». بُطرَُس  أَي  َستُدعى كيفا، 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري حبيب نعيمة)

܀ "حمل الله"

يسوَع  ظهوِر  بدايِة  يف  وبخاّصٍة  املعمدان  يوحّنا  لساِن  عىل  يرتّدُد  العنوان  هذا  يزال  ال 

ِسيَق  حيث  ذاكرتنا،  يف  ا  دامئً تبقى  الّصليِب  فصورُة  للعامِل.  رسِّه  واعتالِن  املسيِح 

الحمُل اىل الّذبِح دون أن يفتَح فاه (أع ٨: ٣٢). وهذا هو جوهُر رسالِة يسوَع الّذي يُعلَن 

الّذي تجّسد ولِبس  الكائن منذ األزل،  ه للعامِل. لذلك، هو الكلمة، اإلبن  مع اعتالنِ

لها. ًة  وتقدمًة خالصيّ البرشيّة جمعاء  يفدي  ذبيحًة  ليصبَح  ضعَفنا، فصاَر حمًال 

"ماذا تطلبان؟" ܀   

سمعا  أن  لبثا  ما  َذين  اللّ لميَذين  التّ يسأل  يك  يسوع  به  بادر  يُ وأساّيس،  جوهرّي  سؤاٌل 

إنسان،  كّل  اىل  يسوع  يتوّجه  فمن خالله،  يسوع.  ليتبعوا  تركوه  املعمدان حتّى  شهادة 

، ال يفرُض ذاتَه عىل اإلنساِن وال  ِته. فالرّبُّ تَه يك يُجاِوَب بدورِه بكامِل حّريّ ُمحاِورًا حّريّ

وعميٍق،  أسايسٍّ  سؤاٍل  إىل  يقوُدنا  يسوُع  طرحه  الّذي  الّسؤال  هذا  تَه.  حّريّ يغتِصُب 

أن  يستطيع  يريد،  ما  يعلم  فمن  نريده؟  ذي  الّ ما  لحياتنا:  الحقيقي  املعنى  يُعطي 

"ماذا  األّول:  للّسؤال  عدنا  وإذا  يسلَكه.  أن  يجب  الّذي  والطّريَق  ه  هدفَ يكتِشَف 

تطلبان؟" نرى من خاللِه يسوَع، ينادي اإلنسان كلَّ يوٍم ويُسائُل أعامقه: "ماذا تريُد 

مّني؟" أنا إلُهك، فام هي طبيعُة عالقتك يب؟ 

ٌة عىل املصلحِة وتلبيِة الحاجات؟ • هل هي عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل األخِذ والعطاءِ؟ ٌة مبنيّ • عالقة تجاريّ

ٌة عىل طرِح املشاكِل والهموِم؟ • عالقٌة مبنيّ

ٌة عىل الخوِف واإلرضاءِ؟ • عالقة مبنيّ

ا مبحبوِبه؟ • أم هي عالقُة حبٍّ مّجاينٍّ، يُعطي ذاتَه ُحبًّ

فهو مخلّصنا  املسيح؟  بيسوع  طبيعة عالقتنا  ا  أنُدرِك حقًّ األسئلة،  ا من هذه  فانطالقً

هذه  نبادره  كيف  هنا،  من  بوفرة.  الحياة  ويعطيه  لإلنسان  الخري  يريد  وفادينا، 

"ماذا تطلبان؟". العالقَة؟ ماذا نريد منه؟: 

وانظرا" قيم؟"..."تعاليا  تُ "أين  ܀   

اإلنسان  يعّرب عن عطش  إلهه. جواٌب  ا عن  دامئً يبحث  الّذي  اإلنسان  هو جواب  هذا 

يسوع:  جواب  يأيت  حتّى  معك؟،  ألقيم  تقيم  أين  فيسأله:  الّالمتناهي،  الحّب  للقاء 

"تعاليا وانظرا". فمن يريد أن يلتقي املسيح، مدعوٌّ اىل االقرتاب منه وملِْس حقيقته. 

وهكذا، سار التلميذان مع يسوع وعاشا معه حتّى الّساعة الرّابعة، أي إىل ما ال نهاية.
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به، ال ميكن  قاء  اللّ ة  وملس جامليّ املسيح  مع  االختبار  وبعد عيش  البشارة:  ܀   

لإلنسان أن يبقى كام كان يف الّسابق. فمن يلتقي املسيح يف حياته، يشتعل يف داخله 

الحامس للرّسالة ويصبح شهيد البشارة بطرٍق متعّددة. هذه هي األنجلة الجديدة الّتي 

بشخص  البشارة  عيد  نُ "أن  فرنسيس:  البابا  قداسة  خالل  من  الكنيسة  إليها  تدعونا 

اآلباء  وبعدهم جميع  والتّالميذ  الرّسل  ثّم  وفيليبّس  أندراوس  به  قام  ما  املسيح"، وهذا 

والقّديسني حتّى يومنا هذا. لذلك، يأيت دورنا اليوم، نحن الّذين التقينا فعًال املسيح، 

ا : كيف ننقل املسيح يف عامل اليوم؟ حتّى نُكِمل مسرية البشارة، سائلني أنفسنا دامئً

 

"أنت سُتدعى كيفا" ܀   

لكّن  إليه.  ويرشدنا  نا  يدلّ من  فهناك  ة.  املسيحيّ الّدعوة  منوذَج  الّنّص  هذا  لنا  يقّدم 

ذي  ؤال األسايسَّ للّدعوة: ما الّ ا بقدومنا، بل يطرُح من جديٍد السُّ الرّّب، ال يكتفي دامئً

نريده؟ ثّم يدعونا للمبيت عنده والعيش معه. هذا االختبار يُطلقنا يف حقل الرّسالة 

أبعادها ومختلف دعواتها:  يف جميع 

ة وهي الرّسالة داخل العائلة والعمل اليومّي يف املجتمع...  • الّدعوة اىل الحياة العلامنيّ

وهي منبع الّدعوات األخرى.

الّدعوة اىل الحياة املكرّسة وهي نبع الحياة للكنيسة.  •

ة الّدعوات. • الّدعوة اىل الكهنوت من أجل خدمة بقيّ

أن  بّد  ال  حياته،  مسرية  يف  املسيح  يلتقي  من  فكلُّ  "كيفا":  أصبح  "سمعان"  وأخريًا، 

تبقى عيونُنا شاخصًة نحو  بّد من أن  أراد ذلك. ومن هنا، ال  إن  ها،  تتحّول حياتُه كلُّ

الله" أي عن مشهد الّصليب. يسوع وندرُك حقيقة دعوتَنا غرَي املفصولِة عن "حمل 

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  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِبُسكَنى  فيهم  َويَِحلُّ  يسني  القدِّ يف  َويَسُكُن  يُسون  القدِّ ُسُه  َقدِّ يُ الّذي  وس،  القدُّ أَيُّها 

ِة  ِبواِسطَ اإلله،  الربُّ  َها  أَيُّ َك،  لَِالُهوتِ ا  َمسِكًن َوأَرَواَحَنا  ا  ُفوَسَن َونُ ا  أَجَساَدنَ س  قَدِّ ه،  َالُهوتِ

واجَمْع  َك  انِ َحَن َفيِض  ِب َة  الَضِعيَف َنا  ُعُقولَ ْر  َوأَنِ ه،  َوِفعلِ اإللهّي  وس  القدُّ ُروِحَك  وِل  ُحلُ

َساجِديَن  َنشُكَر  فَ ا،  أحزانً اململوء  العامل  هذا  َوَضَالِل  اضِطرَاِب  ِمْن  ا  وأفَكارَنَ َنا  آذانَ

َك املَجُد إىل األبد. َها اآلُب واالبُن والرُّوح الُقُدس لَ أَيُّ يَنا،  ِديَن لِرَحَمِتَك َعلَ َوُمَمجِّ

(من صلوات صباح األحد األّول بعد ادلنح، صالة املؤمن ١)

ترتيلة الختام
تعاَل بَيَنَنا

ا َك َمسِكَن لَ ا  َن وِب لُ ُق َوُخْذ ِمن  ا  ْم ِعنَدنَ أِق نا  يَن بَ تعاَل  الالزمة: 

الَهنا. َديْك، فنعرَِف طعَم  لَ ًكا  ُملْ ا  َواجَعْل َحياتََن يْك  إلَ تَرنُو  ا  ونً ُعيُ ا  َن لَ َهْب  ܀   

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

َنحُصَد ُحبَّ العطاءْ. ا، فَ ا وازرَْع كالَمَك يف َضمريِنَ َة ِمْن ُصُدورِنَ ܀ أُمُح الَضغيَن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀

ِمنَك يَطيُب الِغذاءْ. فَ ا نَحُن ِعطاٌش أَنَت ماؤنا،  ܀ نحُن ِجياٌع أَنَت ُخبزُن  

ا الُدعاء. ِمنَّ ا الُدعاْء  ِمّن ِجْب  أال استَ     

܀܀܀


