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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

َكرُِّموَن  يُ الّذيَن  عىل  الرَِّحيم،  اإللُه  أيُّها  َك،  عَمتَ نِ أَِفْض 

تجديِدها  عيِد  يَوِم  يف  ة،  الرَُّسوليَّ الَجاِمَعَة  َك  بيَعتَ

َك،  تَ َك، وأَرِْشْدُهم إىل َمْعرِفَ َمتَ َكلِ رُْهم ِب ارك. أَنِ وتقديِسها املُبَ

اِة  بالَحيَ اآليت  ويف  راِحِمَك،  مِبَ الَعالَم  هذا  يف  يِهم  َعلَ ِعم  وأَنْ الَحّق،  ِز  ُخبْ زَِك،  ِبُخبْ َوَزوِّدُْهم 

ُعوا إليَك املجَد ُهَنا وَُهناك، وإىل أِبيَك وروِحَك الُقّدوس. اآلَن وإىل األبد. رَيفَ ِديَّة، فَ األَبَ

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة – صالة املؤمن)
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 طُوبَيْك ِعدتُو

ِنيَسَة اإلمياْن ِك يا كَ طُوىب لَ

ْرباْن با قُ يِّ زًا طَ ِك أعطاِك ُخبْ يبُ ِخطِّ

يف ُعرِْسِك أَْسَقاِك َخْمرًَة تُْروي الَعطْشاْن

بيِه ُروْح يِه ناْر والَخْمَر اْرشَ لِ َز أْكُ ألُخبْ

اِر ازْدَاين والرُّوْح وَادُْخيل ِخْدَر األَنواْر بالنَّ

܀܀܀

نيَستَْك ن، يا رَّب، يف األَرِْض كَ أمِّ

َض الُحّب وَادَْعْم فيها وَْحَدتَْك يْ وَاْسُكْب فيها فَ

ْك تَ ا هاِديْن يُرُْضوَن َمِشيئَ أَرِْسْل رُْعيانً

ِد ْغُهْم دَاَر الُخلْ لِّ وَاْجَمْع َشْمَل املُؤِْمننْي بَ

وَم تأيِْت باملَْجِد يسنْي يَ بَنَي َجوِق الِقدِّ

܀܀܀

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك، ١٩٧٧)

أشعيا ٦٠/ ١-٥أ؛ ١٩-٢٢
َمَة تَُغطِّي  لْ يِك ܀ ها إِنَّ الظُّ ܀ قومي استنريي فإِنَّ نورَِك قد واىف وَمجَد الرَّبِّ قد أَرشََق علَ

َرتاءَى َمجُده ܀  يِك يَ عوب ܀ ولِكن عليِك يُرشُِق الرَّّب وعلَ َم يَشُمُل الشُّ األَرض والَغامَم املُظلِ

ُهُم  لُّ ِك وآنظُري كُ فتَسرُي األَُمُم يف نورِِك واملُلوُك يف ِضياِء إِْرشاِقِك ܀ إِرفَعي َعيَنيِك إِىل ما َحولَ

ناتُِك يُحَملَن عىل الَورْك ܀ حيَنئٍذ تَنظُريَن  أتون وبَ يِك ܀ بَنوِك ِمن بَعيٍد يَ َمعوا وأَتوا إِلَ آجتَ

هار ܀ وال  لَِك يف النَّ مُس ِمن بَعُد نوراً  ال تَكوُن الشَّ بِك َوينَرشِح ܀  لْ َهلَّلني ويَخُفُق قَ وتَتَ

܀ ال  ِك  يَكوُن َجاللَ ُهِك  وإِل اً  ِديّ أَبَ ِك نوراً  لَ يَكوُن  الرَّبُّ  بِل  يل  اللَّ ه يف  ِبِضيائِ الَقَمُر  يُنريُِك 

اُم  أَيَّ وتَكوُن  اً  ِديّ أَبَ نوراً  ِك  لَ يَكوُن  الرَّبَّ  ِألَنَّ  ܀  يَنُقص  ال  َمرُِك  وقَ بَعُد  ِمن  َشمُسِك  تَغرُُب 

َغرْيس  فَرُع  ܀ هو  يَرُِث األَرض  ِد  ولِألَبَ أَبْراراً  ه  لُّ كُ ِك  َشعبُ ويَكوُن  ܀  آنَقَضت  قِد  َمناَحِتِك 

ُل  ا الرَّبَّ أَُعجِّ ًة َعظيمة أَن غرُي يَصرُي أُمَّ د ܀ الَقليُل يَصرُي أَلفاً والصَّ وَعَمُل يََديَّ وِبه أمَتَجَّ

ه ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. ذلك يف ميقاتِ

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 (عب ١١/٩-١٥)

اِت الَعْهِد األَوَّل، يَ َعدِّ تَ لِ ِفَداًء  ْد َصاَر َموتُُه  َعْهٍد َجِديد، وقَ لِ َو الَوِسيُط  ُه فَ " لِذلَِك 

ِدّي " وَن َوْعَد املِرْيَاِث األَبَ ِه املَْدُعوُّ اَل ِب َن َحتَّى يَ

     
              
١٨ ١٦         

  

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

(يو ٢٢/١٠-٤٢)

يف  تََمىشَّ  يَ يَُسوُع  اَن  وكَ اء.  الِشتَ ْصُل  فَ اَن  وكَ يم،  أُورََشلِ يف  ْجِديِد  التَ ِعيُد  َحاَن 

ُفوَسَنا  ِقي نُ ُه: «إِىل َمتَى تُبْ وَن لَ ُقولُ ُهوُد وأََخُذوا يَ ِه اليَ أََحاَط ِب اَمن. فَ يْ َكل، يف ِرَواِق ُسلَ الَهيْ

ُكم  لِكنَّ لَُكم،  ُه  تُ لْ «قُ يَُسوع:  ُهم  أََجابَ َرصَاَحًة».  َنا  لَ ُه  لْ ُق فَ املَِسيح،  أَنَْت  ْنَت  كُ إِْن  رَة؟  َحائِ

ُكم ال تُؤِْمُنون، ألَنَُّكم  اْسِم أيَِب ِهَي تَْشَهُد ِيل. لِكنَّ ا ِب َها أَنَ َملُ ِتي أَْع ال تُؤِْمُنون. أَألَْعاَمُل الَّ

اًة  َحيَ أُْعِطيَها  ا  وأَنَ ُعِني.  بَ تَتْ وِهي  َها،  أَْعرِفُ ا  وأَنَ َصْويِت،  تَْسَمُع  ِخرَاِيف  ِخرَاِيف.  ِمْن  م  ْستُ لَ

ُم  أَْعظَ ُهَو  اَها  إِيَّ ايِن  أَْعطَ الَّذي  أيَِب  يَِدي.  ِمْن  أََحٌد  َفَها  يَْخطَ ْن  َولَ ًدا،  أَبَ َك  تَْهلِ ْن  لَ فَ ِديَّة،  أَبَ

ُهودُ، ِمْن  أََخَذ اليَ ا واآلُب َواِحد». فَ ِد اآلب. أَنَ َفَها ِمْن يَ ْقِدُر أََحٌد أَْن يَْخطَ ِمَن الُكّل، وال يَ

ِعْنِد اآلب،   ِمْن  ُكم  تُ أََريْ ِثريًَة  ًة كَ َحَسَن «أَْعاَمالً  يَُسوع:  ُهم  لَ اَل  قَ لِرَيُْجُموه.  َجِديٍد، ِحَجارًَة 

ْجِديف.  تَ لِ ْل  بَ َعَمٍل َحَسٍن نَرُْجُمَك،  لِ ُهود: «ال  ُه اليَ َها تَرُْجُمونَِني؟». أََجابَ ْن ِم افَألَيِّ َعَمٍل 

ا  أَنَ ُكم:  تَْورَاتِ يف  ِتَب  كُ «أَما  يَُسوع:  ُهم  أََجابَ ًها».  إِل ْفَسَك  نَ تَْجعُل  إِنَْسان،  َوأَنَْت  ألَنََّك، 

َمُة الله،  لِ ِهم كَ يْ إِلَ ِذيَن َصارَْت  الَّ ًة أُولِئَك  َه تَْدُعو آلِ ْورَاُة  انَِت التَ إِذَا كَ فَ إِنَُّكم آلَِهة؟  ُت  لْ قُ

إِىل  ُه  لَ وأَرَْس اآلُب  َسُه  قَدَّ الَّذي  ا  أَنَ ِيل،  وَن  تَُقولُ َف  َكيْ فَ الِكتَاب،  ْنَقَض  يُ أَْن  ِكُن  مُيْ وال 

فال  أيَِب،  أَْعاَمَل  أَْعَمُل  ال  ْنُت  كُ إِْن  الله؟  ُن  ابْ ا  أَنَ ُت:  لْ قُ أليَِنِّ  تَُجدِّف؛  أَنَْت  الَعالَم: 

لِيَك  وا  هِذِه األَْعاَمل،  قُ َصدِّ فَ ونَِني،  قُ تَُصدِّ تُم ال  ْن َها، وإِْن كُ َملُ أَْع ْنُت  إِذَا كُ ا  أَمَّ قُويِن،  تَُصدِّ

َت  لَ أَفْ فَ ه،  يْ َعلَ ْقِبُضوا  يَ أَْن  َجِديٍد  ِمْن  وا  َحاَولُ فَ َوأيَنِّ يف اآلب».  ِيفَّ  اآلَب  أَنَّ  ُنوا  وتُؤِْم وا  تَْعرِفُ

اَم ُهَناك.  أَقَ ُل، فَ بْ ُد ِمْن قَ َعمِّ ا يُ اَن يُوَحنَّ ُث كَ ِدِهم. وَعاَد يَُسوُع إِىل ِعْربِ األُرُْدّن، إِىل َحيْ ِمْن يَ

ُه يف  هَذا  الَ قَ لُّ َما  ا أَيَّ آيَة، ولِكْن، كُ يُوَحنَّ ْع  ْصَن يَ ْم  ُقولُون: «لَ يَ انُوا  ِثرُيوَن وكَ ِه كَ يْ إِلَ وأىََت 

ِثرُيون. ِه ُهَناَك كَ ِب ا». فآَمَن  اَن َحقًّ الرَُجِل كَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاّمس روين شمعون)

فيه  يلتقي  يوحنا  إنجيل  من  الكنيسة مشهد  لنا  تعرض  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

يسوع اليهود خالل عيد التجديد يف أورشليم، ما هو أوًّال عيد التجديد هذا عند اليهود؟

املذبح وتطهري  بناء  إعادة  رين  التجديد يف كّل سنة متذكّ بعيد  اليهود  يحتفل  الواقع،  يف  ܀ 
الهيكل بعد انتصار يهوذا املكايب عىل انطوخيوس السلوقي كام ورد يف سفر املكابيني االّوّل 

ز هذا العيد بالفرح واإلبتهاج باالنتصار الذي تحّقق لِام للهيكل  (١ مك ٤: ٣٦-٥٩)، يتميّ

وإىل جانبهم. ويجري خالله  الرّب معهم  اليهودّي وعالمة لحضور  اإلميان  ة يف  أهميّ من 

العيد.  هذا  يف  األنوار  رمزيّة  هنا  من  الشمعدان،  عىل  التي  الرسج  وإضاءة  البخور  حرق 

لحضور يسوع يف هذا العيد أهّمية كبرية، فهو كام قال مار بولس يف رسالته إىل العربانيني 

من  وأكمل  أعظم  خيمة  اجتاز  وقد  ة  املستقبليّ للخريات  كهنة  رئيس   ،(١١/٩-١٥ (عب 

سفر  يف  جديد  من  املذبح  بنت  التي  كتلك  برشيّة  بأيٍد  مصنوعة  غري  األوىل  الخيمة 

امليتة  األعامل  من  يطّهر ضامئرنا  أن  وقادٌر  لعهٍد جديد  الوسيط  إذًا  هو  يسوع  املكابيّني. 

العهد األوّل. من هنا تجديد  التيوس والثريان يفعل يف  وليس فقط أجسادنا كام كان دم 

هو  أيًضا  إمّنا  والخطيئة  امليتة  األعامل  من  املسيح  جسد  للكنيسة،  تجديٌد  هو  البيعة 

تجديد للهيكل الداخيل لكّل مؤمٍن بيسوع. كيف يُجّدد يسوع إذًا هيكلنا الداخيل؟

܀ يؤكّد يسوع لليهود الذين يسألونه إن كان هو املسيح أنّه الراعي الذي تسمع صوته الخراف. 
تسمع الخراف صوت الراعي وتتبعه فيعطيها الحياة األبديّة ليك ال تهلك. صوت يسوع هو 

الذي يجّددنا، كلمته هي التي تقودنا ليك ال نضيع. ليك أتجّدد إذًا، أنا مدعو ليك أسمع 

صوت يسوع يف حيايت. صوت يسوع يتجّىل يف كلمة الله، تلك التي تلمس قلبي وفكري 

و تحايك واقعي وتعيدين إىل حظرية الخراف يك أتغّذى من راعّي الوحيد يسوع. صوت يسوع 

يتجّىل أيًضا يف كنيستي التي تقود شعبها، الكنيسة التي تعلّم منطلقة من َهدي الروح 

إىل  دوًما  وتقودين  تجّددين  لكنيستي  طاعتي  والقّديسني.  اآلباء  باختبار  ُمستنرية  القدس 

املراعي الخصيبة التي ال يعوزين يشء من بعدها.

܀ يحاول اليهود يف هذا املشهد أن يقتلوا يسوع ألنّه يف نظرهم يجعل نفسه الله وهو إنسان. 
د لهم أنّه يعمل أعامل أبيه ألّن اآلب فيه وهو يف اآلب. هذه األعامل هي التي  أّما يسوع فيؤكّ

يتجّىل فيها حضور وعمل الله يف العامل: عمله يف الطبيعة التي خلقها، عمله يف اآلخر 

الذي خلقه عىل صورته كمثاله، عمله ّيف ويف حيايت وخاّصًة يف ضعفي. وهنا يأيت يسوع 

ا. ليجّددين يف قلب ضعفي وتظهر أعامله القديرة يف أماكن حيايت غري املُجِدية برشيًّ

عّيل  بنوره  ويُرشق  نفيس  يجّدد  ليك  الرّب  إىل  نفيس  أرفع  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

ويُيضء هيكيل فأكون صورة له ويصبح هو ّيف وأنا فيه كام هو يف اآلب واآلب فيه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

الساِمي  يِمِه  علِ تَ ِب اَر  َوأَنَ ة،  الَخِطيئَ وَم  ُغيُ ِم  املُظلِ العامِل  ٰهذا  عن  َد  بَدَّ الّذي  وُر  النُّ أَيُّها 

ِه لألَحياِء  أَبَرصَِت الُشُعوُب الجالَِسُة يف ِظَالِل املَوِت نُورًا َعِظياًم، وكاَن ِب ُعُقوَل البََرش، فَ

وس، اآلَن وإىل  الُقدُّ َوُروَحَك  اَك  أَبَ ُد  َنا نشكرَُك لذلَِك يا رّب ومُنَجِّ إنَّ واألَمواِت الخالص. 

األبد.

(من صالة �ساء أحد جتديد وتقد�س ابليعة، صالة املؤمن، زمن امليالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
ريّب أنا ورقٌة بيضاء

ريّب أنا ورقٌة بيضاء

أُرسم عليها كّل ما تشاء

اُع وأنت الريُح  إيّن الرشِّ

ا ارحْل يب حيثُام تشاء هيّ

إيّن الرَياُع وأنت الفكُر

ا اكتْب يب كيَفام تشاء هيّ

اللّحُن القيثاُر وأنت  إيّن 

ا اعزِْف يب قدَر ما تشاء هيّ



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

َكرُِّموَن  يُ الّذيَن  عىل  الرَِّحيم،  اإللُه  أيُّها  َك،  عَمتَ نِ أَِفْض 

تجديِدها  عيِد  يَوِم  يف  ة،  الرَُّسوليَّ الَجاِمَعَة  َك  بيَعتَ

َك،  تَ َك، وأَرِْشْدُهم إىل َمْعرِفَ َمتَ َكلِ رُْهم ِب ارك. أَنِ وتقديِسها املُبَ

اِة  بالَحيَ اآليت  ويف  راِحِمَك،  مِبَ الَعالَم  هذا  يف  يِهم  َعلَ ِعم  وأَنْ الَحّق،  ِز  ُخبْ زَِك،  ِبُخبْ َوَزوِّدُْهم 

ُعوا إليَك املجَد ُهَنا وَُهناك، وإىل أِبيَك وروِحَك الُقّدوس. اآلَن وإىل األبد. رَيفَ ِديَّة، فَ األَبَ

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة – صالة املؤمن)
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 تجديد البيعة

ترتيلة األحد
لحن طُوبَيْك ِعدتُو

ِنيَسَة اإلمياْن ِك يا كَ طُوىب لَ

ْرباْن با قُ يِّ زًا طَ ِك أعطاِك ُخبْ يبُ ِخطِّ

يف ُعرِْسِك أَْسَقاِك َخْمرًَة تُْروي الَعطْشاْن

بيِه ُروْح يِه ناْر والَخْمَر اْرشَ لِ َز أْكُ ألُخبْ

اِر ازْدَاين والرُّوْح وَادُْخيل ِخْدَر األَنواْر بالنَّ

܀܀܀

نيَستَْك ن، يا رَّب، يف األَرِْض كَ أمِّ

َض الُحّب وَادَْعْم فيها وَْحَدتَْك يْ وَاْسُكْب فيها فَ

ْك تَ ا هاِديْن يُرُْضوَن َمِشيئَ أَرِْسْل رُْعيانً

ِد ْغُهْم دَاَر الُخلْ لِّ وَاْجَمْع َشْمَل املُؤِْمننْي بَ

وَم تأيِْت باملَْجِد يسنْي يَ بَنَي َجوِق الِقدِّ

܀܀܀

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك، ١٩٧٧)

أشعيا ٦٠/ ١-٥أ؛ ١٩-٢٢
َمَة تَُغطِّي  لْ يِك ܀ ها إِنَّ الظُّ ܀ قومي استنريي فإِنَّ نورَِك قد واىف وَمجَد الرَّبِّ قد أَرشََق علَ

َرتاءَى َمجُده ܀  يِك يَ عوب ܀ ولِكن عليِك يُرشُِق الرَّّب وعلَ َم يَشُمُل الشُّ األَرض والَغامَم املُظلِ

ُهُم  لُّ ِك وآنظُري كُ فتَسرُي األَُمُم يف نورِِك واملُلوُك يف ِضياِء إِْرشاِقِك ܀ إِرفَعي َعيَنيِك إِىل ما َحولَ

ناتُِك يُحَملَن عىل الَورْك ܀ حيَنئٍذ تَنظُريَن  أتون وبَ يِك ܀ بَنوِك ِمن بَعيٍد يَ َمعوا وأَتوا إِلَ آجتَ

هار ܀ وال  لَِك يف النَّ مُس ِمن بَعُد نوراً  ال تَكوُن الشَّ بِك َوينَرشِح ܀  لْ َهلَّلني ويَخُفُق قَ وتَتَ

܀ ال  ِك  يَكوُن َجاللَ ُهِك  وإِل اً  ِديّ أَبَ ِك نوراً  لَ يَكوُن  الرَّبُّ  بِل  يل  اللَّ ه يف  ِبِضيائِ الَقَمُر  يُنريُِك 

اُم  أَيَّ وتَكوُن  اً  ِديّ أَبَ نوراً  ِك  لَ يَكوُن  الرَّبَّ  ِألَنَّ  ܀  يَنُقص  ال  َمرُِك  وقَ بَعُد  ِمن  َشمُسِك  تَغرُُب 

َغرْيس  فَرُع  ܀ هو  يَرُِث األَرض  ِد  ولِألَبَ أَبْراراً  ه  لُّ كُ ِك  َشعبُ ويَكوُن  ܀  آنَقَضت  قِد  َمناَحِتِك 

ُل  ا الرَّبَّ أَُعجِّ ًة َعظيمة أَن غرُي يَصرُي أُمَّ د ܀ الَقليُل يَصرُي أَلفاً والصَّ وَعَمُل يََديَّ وِبه أمَتَجَّ

ه ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. ذلك يف ميقاتِ

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 (عب ١١/٩-١٥)

اِت الَعْهِد األَوَّل، يَ َعدِّ تَ لِ ِفَداًء  ْد َصاَر َموتُُه  َعْهٍد َجِديد، وقَ لِ َو الَوِسيُط  ُه فَ " لِذلَِك 

ِدّي " وَن َوْعَد املِرْيَاِث األَبَ ِه املَْدُعوُّ اَل ِب َن َحتَّى يَ

     
              
١٨ ١٦         

  

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

(يو ٢٢/١٠-٤٢)

يف  تََمىشَّ  يَ يَُسوُع  اَن  وكَ اء.  الِشتَ ْصُل  فَ اَن  وكَ يم،  أُورََشلِ يف  ْجِديِد  التَ ِعيُد  َحاَن 

ُفوَسَنا  ِقي نُ ُه: «إِىل َمتَى تُبْ وَن لَ ُقولُ ُهوُد وأََخُذوا يَ ِه اليَ أََحاَط ِب اَمن. فَ يْ َكل، يف ِرَواِق ُسلَ الَهيْ

ُكم  لِكنَّ لَُكم،  ُه  تُ لْ «قُ يَُسوع:  ُهم  أََجابَ َرصَاَحًة».  َنا  لَ ُه  لْ ُق فَ املَِسيح،  أَنَْت  ْنَت  كُ إِْن  رَة؟  َحائِ

ُكم ال تُؤِْمُنون، ألَنَُّكم  اْسِم أيَِب ِهَي تَْشَهُد ِيل. لِكنَّ ا ِب َها أَنَ َملُ ِتي أَْع ال تُؤِْمُنون. أَألَْعاَمُل الَّ

اًة  َحيَ أُْعِطيَها  ا  وأَنَ ُعِني.  بَ تَتْ وِهي  َها،  أَْعرِفُ ا  وأَنَ َصْويِت،  تَْسَمُع  ِخرَاِيف  ِخرَاِيف.  ِمْن  م  ْستُ لَ

ُم  أَْعظَ ُهَو  اَها  إِيَّ ايِن  أَْعطَ الَّذي  أيَِب  يَِدي.  ِمْن  أََحٌد  َفَها  يَْخطَ ْن  َولَ ًدا،  أَبَ َك  تَْهلِ ْن  لَ فَ ِديَّة،  أَبَ

ُهودُ، ِمْن  أََخَذ اليَ ا واآلُب َواِحد». فَ ِد اآلب. أَنَ َفَها ِمْن يَ ْقِدُر أََحٌد أَْن يَْخطَ ِمَن الُكّل، وال يَ

ِعْنِد اآلب،   ِمْن  ُكم  تُ أََريْ ِثريًَة  ًة كَ َحَسَن «أَْعاَمالً  يَُسوع:  ُهم  لَ اَل  قَ لِرَيُْجُموه.  َجِديٍد، ِحَجارًَة 

ْجِديف.  تَ لِ ْل  بَ َعَمٍل َحَسٍن نَرُْجُمَك،  لِ ُهود: «ال  ُه اليَ َها تَرُْجُمونَِني؟». أََجابَ ْن ِم افَألَيِّ َعَمٍل 

ا  أَنَ ُكم:  تَْورَاتِ يف  ِتَب  كُ «أَما  يَُسوع:  ُهم  أََجابَ ًها».  إِل ْفَسَك  نَ تَْجعُل  إِنَْسان،  َوأَنَْت  ألَنََّك، 

َمُة الله،  لِ ِهم كَ يْ إِلَ ِذيَن َصارَْت  الَّ ًة أُولِئَك  َه تَْدُعو آلِ ْورَاُة  انَِت التَ إِذَا كَ فَ إِنَُّكم آلَِهة؟  ُت  لْ قُ

إِىل  ُه  لَ وأَرَْس اآلُب  َسُه  قَدَّ الَّذي  ا  أَنَ ِيل،  وَن  تَُقولُ َف  َكيْ فَ الِكتَاب،  ْنَقَض  يُ أَْن  ِكُن  مُيْ وال 

فال  أيَِب،  أَْعاَمَل  أَْعَمُل  ال  ْنُت  كُ إِْن  الله؟  ُن  ابْ ا  أَنَ ُت:  لْ قُ أليَِنِّ  تَُجدِّف؛  أَنَْت  الَعالَم: 

لِيَك  وا  هِذِه األَْعاَمل،  قُ َصدِّ فَ ونَِني،  قُ تَُصدِّ تُم ال  ْن َها، وإِْن كُ َملُ أَْع ْنُت  إِذَا كُ ا  أَمَّ قُويِن،  تَُصدِّ

َت  لَ أَفْ فَ ه،  يْ َعلَ ْقِبُضوا  يَ أَْن  َجِديٍد  ِمْن  وا  َحاَولُ فَ َوأيَنِّ يف اآلب».  ِيفَّ  اآلَب  أَنَّ  ُنوا  وتُؤِْم وا  تَْعرِفُ

اَم ُهَناك.  أَقَ ُل، فَ بْ ُد ِمْن قَ َعمِّ ا يُ اَن يُوَحنَّ ُث كَ ِدِهم. وَعاَد يَُسوُع إِىل ِعْربِ األُرُْدّن، إِىل َحيْ ِمْن يَ

ُه يف  هَذا  الَ قَ لُّ َما  ا أَيَّ آيَة، ولِكْن، كُ يُوَحنَّ ْع  ْصَن يَ ْم  ُقولُون: «لَ يَ انُوا  ِثرُيوَن وكَ ِه كَ يْ إِلَ وأىََت 

ِثرُيون. ِه ُهَناَك كَ ِب ا». فآَمَن  اَن َحقًّ الرَُجِل كَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاّمس روين شمعون)

فيه  يلتقي  يوحنا  إنجيل  من  الكنيسة مشهد  لنا  تعرض  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

يسوع اليهود خالل عيد التجديد يف أورشليم، ما هو أوًّال عيد التجديد هذا عند اليهود؟

املذبح وتطهري  بناء  إعادة  رين  التجديد يف كّل سنة متذكّ بعيد  اليهود  يحتفل  الواقع،  يف  ܀ 
الهيكل بعد انتصار يهوذا املكايب عىل انطوخيوس السلوقي كام ورد يف سفر املكابيني االّوّل 

ز هذا العيد بالفرح واإلبتهاج باالنتصار الذي تحّقق لِام للهيكل  (١ مك ٤: ٣٦-٥٩)، يتميّ

وإىل جانبهم. ويجري خالله  الرّب معهم  اليهودّي وعالمة لحضور  اإلميان  ة يف  أهميّ من 

العيد.  هذا  يف  األنوار  رمزيّة  هنا  من  الشمعدان،  عىل  التي  الرسج  وإضاءة  البخور  حرق 

لحضور يسوع يف هذا العيد أهّمية كبرية، فهو كام قال مار بولس يف رسالته إىل العربانيني 

من  وأكمل  أعظم  خيمة  اجتاز  وقد  ة  املستقبليّ للخريات  كهنة  رئيس   ،(١١/٩-١٥ (عب 

سفر  يف  جديد  من  املذبح  بنت  التي  كتلك  برشيّة  بأيٍد  مصنوعة  غري  األوىل  الخيمة 

امليتة  األعامل  من  يطّهر ضامئرنا  أن  وقادٌر  لعهٍد جديد  الوسيط  إذًا  هو  يسوع  املكابيّني. 

العهد األوّل. من هنا تجديد  التيوس والثريان يفعل يف  وليس فقط أجسادنا كام كان دم 

هو  أيًضا  إمّنا  والخطيئة  امليتة  األعامل  من  املسيح  جسد  للكنيسة،  تجديٌد  هو  البيعة 

تجديد للهيكل الداخيل لكّل مؤمٍن بيسوع. كيف يُجّدد يسوع إذًا هيكلنا الداخيل؟

܀ يؤكّد يسوع لليهود الذين يسألونه إن كان هو املسيح أنّه الراعي الذي تسمع صوته الخراف. 
تسمع الخراف صوت الراعي وتتبعه فيعطيها الحياة األبديّة ليك ال تهلك. صوت يسوع هو 

الذي يجّددنا، كلمته هي التي تقودنا ليك ال نضيع. ليك أتجّدد إذًا، أنا مدعو ليك أسمع 

صوت يسوع يف حيايت. صوت يسوع يتجّىل يف كلمة الله، تلك التي تلمس قلبي وفكري 

و تحايك واقعي وتعيدين إىل حظرية الخراف يك أتغّذى من راعّي الوحيد يسوع. صوت يسوع 

يتجّىل أيًضا يف كنيستي التي تقود شعبها، الكنيسة التي تعلّم منطلقة من َهدي الروح 

إىل  دوًما  وتقودين  تجّددين  لكنيستي  طاعتي  والقّديسني.  اآلباء  باختبار  ُمستنرية  القدس 

املراعي الخصيبة التي ال يعوزين يشء من بعدها.

܀ يحاول اليهود يف هذا املشهد أن يقتلوا يسوع ألنّه يف نظرهم يجعل نفسه الله وهو إنسان. 
د لهم أنّه يعمل أعامل أبيه ألّن اآلب فيه وهو يف اآلب. هذه األعامل هي التي  أّما يسوع فيؤكّ

يتجّىل فيها حضور وعمل الله يف العامل: عمله يف الطبيعة التي خلقها، عمله يف اآلخر 

الذي خلقه عىل صورته كمثاله، عمله ّيف ويف حيايت وخاّصًة يف ضعفي. وهنا يأيت يسوع 

ا. ليجّددين يف قلب ضعفي وتظهر أعامله القديرة يف أماكن حيايت غري املُجِدية برشيًّ

عّيل  بنوره  ويُرشق  نفيس  يجّدد  ليك  الرّب  إىل  نفيس  أرفع  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

ويُيضء هيكيل فأكون صورة له ويصبح هو ّيف وأنا فيه كام هو يف اآلب واآلب فيه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

الساِمي  يِمِه  علِ تَ ِب اَر  َوأَنَ ة،  الَخِطيئَ وَم  ُغيُ ِم  املُظلِ العامِل  ٰهذا  عن  َد  بَدَّ الّذي  وُر  النُّ أَيُّها 

ِه لألَحياِء  أَبَرصَِت الُشُعوُب الجالَِسُة يف ِظَالِل املَوِت نُورًا َعِظياًم، وكاَن ِب ُعُقوَل البََرش، فَ

وس، اآلَن وإىل  الُقدُّ َوُروَحَك  اَك  أَبَ ُد  َنا نشكرَُك لذلَِك يا رّب ومُنَجِّ إنَّ واألَمواِت الخالص. 

األبد.

(من صالة �ساء أحد جتديد وتقد�س ابليعة، صالة املؤمن، زمن امليالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
ريّب أنا ورقٌة بيضاء

ريّب أنا ورقٌة بيضاء

أُرسم عليها كّل ما تشاء

اُع وأنت الريُح  إيّن الرشِّ

ا ارحْل يب حيثُام تشاء هيّ

إيّن الرَياُع وأنت الفكُر

ا اكتْب يب كيَفام تشاء هيّ

اللّحُن القيثاُر وأنت  إيّن 

ا اعزِْف يب قدَر ما تشاء هيّ



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

َكرُِّموَن  يُ الّذيَن  عىل  الرَِّحيم،  اإللُه  أيُّها  َك،  عَمتَ نِ أَِفْض 

تجديِدها  عيِد  يَوِم  يف  ة،  الرَُّسوليَّ الَجاِمَعَة  َك  بيَعتَ

َك،  تَ َك، وأَرِْشْدُهم إىل َمْعرِفَ َمتَ َكلِ رُْهم ِب ارك. أَنِ وتقديِسها املُبَ

اِة  بالَحيَ اآليت  ويف  راِحِمَك،  مِبَ الَعالَم  هذا  يف  يِهم  َعلَ ِعم  وأَنْ الَحّق،  ِز  ُخبْ زَِك،  ِبُخبْ َوَزوِّدُْهم 

ُعوا إليَك املجَد ُهَنا وَُهناك، وإىل أِبيَك وروِحَك الُقّدوس. اآلَن وإىل األبد. رَيفَ ِديَّة، فَ األَبَ

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة – صالة املؤمن)
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
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ترتيلة األحد
لحن طُوبَيْك ِعدتُو

ِنيَسَة اإلمياْن ِك يا كَ طُوىب لَ

ْرباْن با قُ يِّ زًا طَ ِك أعطاِك ُخبْ يبُ ِخطِّ

يف ُعرِْسِك أَْسَقاِك َخْمرًَة تُْروي الَعطْشاْن

بيِه ُروْح يِه ناْر والَخْمَر اْرشَ لِ َز أْكُ ألُخبْ

اِر ازْدَاين والرُّوْح وَادُْخيل ِخْدَر األَنواْر بالنَّ

܀܀܀

نيَستَْك ن، يا رَّب، يف األَرِْض كَ أمِّ

َض الُحّب وَادَْعْم فيها وَْحَدتَْك يْ وَاْسُكْب فيها فَ

ْك تَ ا هاِديْن يُرُْضوَن َمِشيئَ أَرِْسْل رُْعيانً

ِد ْغُهْم دَاَر الُخلْ لِّ وَاْجَمْع َشْمَل املُؤِْمننْي بَ

وَم تأيِْت باملَْجِد يسنْي يَ بَنَي َجوِق الِقدِّ

܀܀܀

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك، ١٩٧٧)

أشعيا ٦٠/ ١-٥أ؛ ١٩-٢٢
َمَة تَُغطِّي  لْ يِك ܀ ها إِنَّ الظُّ ܀ قومي استنريي فإِنَّ نورَِك قد واىف وَمجَد الرَّبِّ قد أَرشََق علَ

َرتاءَى َمجُده ܀  يِك يَ عوب ܀ ولِكن عليِك يُرشُِق الرَّّب وعلَ َم يَشُمُل الشُّ األَرض والَغامَم املُظلِ

ُهُم  لُّ ِك وآنظُري كُ فتَسرُي األَُمُم يف نورِِك واملُلوُك يف ِضياِء إِْرشاِقِك ܀ إِرفَعي َعيَنيِك إِىل ما َحولَ

ناتُِك يُحَملَن عىل الَورْك ܀ حيَنئٍذ تَنظُريَن  أتون وبَ يِك ܀ بَنوِك ِمن بَعيٍد يَ َمعوا وأَتوا إِلَ آجتَ

هار ܀ وال  لَِك يف النَّ مُس ِمن بَعُد نوراً  ال تَكوُن الشَّ بِك َوينَرشِح ܀  لْ َهلَّلني ويَخُفُق قَ وتَتَ

܀ ال  ِك  يَكوُن َجاللَ ُهِك  وإِل اً  ِديّ أَبَ ِك نوراً  لَ يَكوُن  الرَّبُّ  بِل  يل  اللَّ ه يف  ِبِضيائِ الَقَمُر  يُنريُِك 

اُم  أَيَّ وتَكوُن  اً  ِديّ أَبَ نوراً  ِك  لَ يَكوُن  الرَّبَّ  ِألَنَّ  ܀  يَنُقص  ال  َمرُِك  وقَ بَعُد  ِمن  َشمُسِك  تَغرُُب 

َغرْيس  فَرُع  ܀ هو  يَرُِث األَرض  ِد  ولِألَبَ أَبْراراً  ه  لُّ كُ ِك  َشعبُ ويَكوُن  ܀  آنَقَضت  قِد  َمناَحِتِك 

ُل  ا الرَّبَّ أَُعجِّ ًة َعظيمة أَن غرُي يَصرُي أُمَّ د ܀ الَقليُل يَصرُي أَلفاً والصَّ وَعَمُل يََديَّ وِبه أمَتَجَّ

ه ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. ذلك يف ميقاتِ

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 (عب ١١/٩-١٥)

اِت الَعْهِد األَوَّل، يَ َعدِّ تَ لِ ِفَداًء  ْد َصاَر َموتُُه  َعْهٍد َجِديد، وقَ لِ َو الَوِسيُط  ُه فَ " لِذلَِك 

ِدّي " وَن َوْعَد املِرْيَاِث األَبَ ِه املَْدُعوُّ اَل ِب َن َحتَّى يَ

     
              
١٨ ١٦         

  

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

(يو ٢٢/١٠-٤٢)

يف  تََمىشَّ  يَ يَُسوُع  اَن  وكَ اء.  الِشتَ ْصُل  فَ اَن  وكَ يم،  أُورََشلِ يف  ْجِديِد  التَ ِعيُد  َحاَن 

ُفوَسَنا  ِقي نُ ُه: «إِىل َمتَى تُبْ وَن لَ ُقولُ ُهوُد وأََخُذوا يَ ِه اليَ أََحاَط ِب اَمن. فَ يْ َكل، يف ِرَواِق ُسلَ الَهيْ

ُكم  لِكنَّ لَُكم،  ُه  تُ لْ «قُ يَُسوع:  ُهم  أََجابَ َرصَاَحًة».  َنا  لَ ُه  لْ ُق فَ املَِسيح،  أَنَْت  ْنَت  كُ إِْن  رَة؟  َحائِ

ُكم ال تُؤِْمُنون، ألَنَُّكم  اْسِم أيَِب ِهَي تَْشَهُد ِيل. لِكنَّ ا ِب َها أَنَ َملُ ِتي أَْع ال تُؤِْمُنون. أَألَْعاَمُل الَّ

اًة  َحيَ أُْعِطيَها  ا  وأَنَ ُعِني.  بَ تَتْ وِهي  َها،  أَْعرِفُ ا  وأَنَ َصْويِت،  تَْسَمُع  ِخرَاِيف  ِخرَاِيف.  ِمْن  م  ْستُ لَ

ُم  أَْعظَ ُهَو  اَها  إِيَّ ايِن  أَْعطَ الَّذي  أيَِب  يَِدي.  ِمْن  أََحٌد  َفَها  يَْخطَ ْن  َولَ ًدا،  أَبَ َك  تَْهلِ ْن  لَ فَ ِديَّة،  أَبَ

ُهودُ، ِمْن  أََخَذ اليَ ا واآلُب َواِحد». فَ ِد اآلب. أَنَ َفَها ِمْن يَ ْقِدُر أََحٌد أَْن يَْخطَ ِمَن الُكّل، وال يَ

ِعْنِد اآلب،   ِمْن  ُكم  تُ أََريْ ِثريًَة  ًة كَ َحَسَن «أَْعاَمالً  يَُسوع:  ُهم  لَ اَل  قَ لِرَيُْجُموه.  َجِديٍد، ِحَجارًَة 

ْجِديف.  تَ لِ ْل  بَ َعَمٍل َحَسٍن نَرُْجُمَك،  لِ ُهود: «ال  ُه اليَ َها تَرُْجُمونَِني؟». أََجابَ ْن ِم افَألَيِّ َعَمٍل 

ا  أَنَ ُكم:  تَْورَاتِ يف  ِتَب  كُ «أَما  يَُسوع:  ُهم  أََجابَ ًها».  إِل ْفَسَك  نَ تَْجعُل  إِنَْسان،  َوأَنَْت  ألَنََّك، 

َمُة الله،  لِ ِهم كَ يْ إِلَ ِذيَن َصارَْت  الَّ ًة أُولِئَك  َه تَْدُعو آلِ ْورَاُة  انَِت التَ إِذَا كَ فَ إِنَُّكم آلَِهة؟  ُت  لْ قُ

إِىل  ُه  لَ وأَرَْس اآلُب  َسُه  قَدَّ الَّذي  ا  أَنَ ِيل،  وَن  تَُقولُ َف  َكيْ فَ الِكتَاب،  ْنَقَض  يُ أَْن  ِكُن  مُيْ وال 

فال  أيَِب،  أَْعاَمَل  أَْعَمُل  ال  ْنُت  كُ إِْن  الله؟  ُن  ابْ ا  أَنَ ُت:  لْ قُ أليَِنِّ  تَُجدِّف؛  أَنَْت  الَعالَم: 

لِيَك  وا  هِذِه األَْعاَمل،  قُ َصدِّ فَ ونَِني،  قُ تَُصدِّ تُم ال  ْن َها، وإِْن كُ َملُ أَْع ْنُت  إِذَا كُ ا  أَمَّ قُويِن،  تَُصدِّ

َت  لَ أَفْ فَ ه،  يْ َعلَ ْقِبُضوا  يَ أَْن  َجِديٍد  ِمْن  وا  َحاَولُ فَ َوأيَنِّ يف اآلب».  ِيفَّ  اآلَب  أَنَّ  ُنوا  وتُؤِْم وا  تَْعرِفُ

اَم ُهَناك.  أَقَ ُل، فَ بْ ُد ِمْن قَ َعمِّ ا يُ اَن يُوَحنَّ ُث كَ ِدِهم. وَعاَد يَُسوُع إِىل ِعْربِ األُرُْدّن، إِىل َحيْ ِمْن يَ

ُه يف  هَذا  الَ قَ لُّ َما  ا أَيَّ آيَة، ولِكْن، كُ يُوَحنَّ ْع  ْصَن يَ ْم  ُقولُون: «لَ يَ انُوا  ِثرُيوَن وكَ ِه كَ يْ إِلَ وأىََت 

ِثرُيون. ِه ُهَناَك كَ ِب ا». فآَمَن  اَن َحقًّ الرَُجِل كَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاّمس روين شمعون)

فيه  يلتقي  يوحنا  إنجيل  من  الكنيسة مشهد  لنا  تعرض  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

يسوع اليهود خالل عيد التجديد يف أورشليم، ما هو أوًّال عيد التجديد هذا عند اليهود؟

املذبح وتطهري  بناء  إعادة  رين  التجديد يف كّل سنة متذكّ بعيد  اليهود  يحتفل  الواقع،  يف  ܀ 
الهيكل بعد انتصار يهوذا املكايب عىل انطوخيوس السلوقي كام ورد يف سفر املكابيني االّوّل 

ز هذا العيد بالفرح واإلبتهاج باالنتصار الذي تحّقق لِام للهيكل  (١ مك ٤: ٣٦-٥٩)، يتميّ

وإىل جانبهم. ويجري خالله  الرّب معهم  اليهودّي وعالمة لحضور  اإلميان  ة يف  أهميّ من 

العيد.  هذا  يف  األنوار  رمزيّة  هنا  من  الشمعدان،  عىل  التي  الرسج  وإضاءة  البخور  حرق 

لحضور يسوع يف هذا العيد أهّمية كبرية، فهو كام قال مار بولس يف رسالته إىل العربانيني 

من  وأكمل  أعظم  خيمة  اجتاز  وقد  ة  املستقبليّ للخريات  كهنة  رئيس   ،(١١/٩-١٥ (عب 

سفر  يف  جديد  من  املذبح  بنت  التي  كتلك  برشيّة  بأيٍد  مصنوعة  غري  األوىل  الخيمة 

امليتة  األعامل  من  يطّهر ضامئرنا  أن  وقادٌر  لعهٍد جديد  الوسيط  إذًا  هو  يسوع  املكابيّني. 

العهد األوّل. من هنا تجديد  التيوس والثريان يفعل يف  وليس فقط أجسادنا كام كان دم 

هو  أيًضا  إمّنا  والخطيئة  امليتة  األعامل  من  املسيح  جسد  للكنيسة،  تجديٌد  هو  البيعة 

تجديد للهيكل الداخيل لكّل مؤمٍن بيسوع. كيف يُجّدد يسوع إذًا هيكلنا الداخيل؟

܀ يؤكّد يسوع لليهود الذين يسألونه إن كان هو املسيح أنّه الراعي الذي تسمع صوته الخراف. 
تسمع الخراف صوت الراعي وتتبعه فيعطيها الحياة األبديّة ليك ال تهلك. صوت يسوع هو 

الذي يجّددنا، كلمته هي التي تقودنا ليك ال نضيع. ليك أتجّدد إذًا، أنا مدعو ليك أسمع 

صوت يسوع يف حيايت. صوت يسوع يتجّىل يف كلمة الله، تلك التي تلمس قلبي وفكري 

أحد تجديد البيعة

و تحايك واقعي وتعيدين إىل حظرية الخراف يك أتغّذى من راعّي الوحيد يسوع. صوت يسوع 

يتجّىل أيًضا يف كنيستي التي تقود شعبها، الكنيسة التي تعلّم منطلقة من َهدي الروح 

إىل  دوًما  وتقودين  تجّددين  لكنيستي  طاعتي  والقّديسني.  اآلباء  باختبار  ُمستنرية  القدس 

املراعي الخصيبة التي ال يعوزين يشء من بعدها.

܀ يحاول اليهود يف هذا املشهد أن يقتلوا يسوع ألنّه يف نظرهم يجعل نفسه الله وهو إنسان. 
د لهم أنّه يعمل أعامل أبيه ألّن اآلب فيه وهو يف اآلب. هذه األعامل هي التي  أّما يسوع فيؤكّ

يتجّىل فيها حضور وعمل الله يف العامل: عمله يف الطبيعة التي خلقها، عمله يف اآلخر 

الذي خلقه عىل صورته كمثاله، عمله ّيف ويف حيايت وخاّصًة يف ضعفي. وهنا يأيت يسوع 

ا. ليجّددين يف قلب ضعفي وتظهر أعامله القديرة يف أماكن حيايت غري املُجِدية برشيًّ

عّيل  بنوره  ويُرشق  نفيس  يجّدد  ليك  الرّب  إىل  نفيس  أرفع  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

ويُيضء هيكيل فأكون صورة له ويصبح هو ّيف وأنا فيه كام هو يف اآلب واآلب فيه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

الساِمي  يِمِه  علِ تَ ِب اَر  َوأَنَ ة،  الَخِطيئَ وَم  ُغيُ ِم  املُظلِ العامِل  ٰهذا  عن  َد  بَدَّ الّذي  وُر  النُّ أَيُّها 

ِه لألَحياِء  أَبَرصَِت الُشُعوُب الجالَِسُة يف ِظَالِل املَوِت نُورًا َعِظياًم، وكاَن ِب ُعُقوَل البََرش، فَ

وس، اآلَن وإىل  الُقدُّ َوُروَحَك  اَك  أَبَ ُد  َنا نشكرَُك لذلَِك يا رّب ومُنَجِّ إنَّ واألَمواِت الخالص. 

األبد.

(من صالة �ساء أحد جتديد وتقد�س ابليعة، صالة املؤمن، زمن امليالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
ريّب أنا ورقٌة بيضاء

ريّب أنا ورقٌة بيضاء

أُرسم عليها كّل ما تشاء

اُع وأنت الريُح  إيّن الرشِّ

ا ارحْل يب حيثُام تشاء هيّ

إيّن الرَياُع وأنت الفكُر

ا اكتْب يب كيَفام تشاء هيّ

اللّحُن القيثاُر وأنت  إيّن 

ا اعزِْف يب قدَر ما تشاء هيّ



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

َكرُِّموَن  يُ الّذيَن  عىل  الرَِّحيم،  اإللُه  أيُّها  َك،  عَمتَ نِ أَِفْض 

تجديِدها  عيِد  يَوِم  يف  ة،  الرَُّسوليَّ الَجاِمَعَة  َك  بيَعتَ

َك،  تَ َك، وأَرِْشْدُهم إىل َمْعرِفَ َمتَ َكلِ رُْهم ِب ارك. أَنِ وتقديِسها املُبَ

اِة  بالَحيَ اآليت  ويف  راِحِمَك،  مِبَ الَعالَم  هذا  يف  يِهم  َعلَ ِعم  وأَنْ الَحّق،  ِز  ُخبْ زَِك،  ِبُخبْ َوَزوِّدُْهم 

ُعوا إليَك املجَد ُهَنا وَُهناك، وإىل أِبيَك وروِحَك الُقّدوس. اآلَن وإىل األبد. رَيفَ ِديَّة، فَ األَبَ

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة – صالة املؤمن)
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 طُوبَيْك ِعدتُو

ِنيَسَة اإلمياْن ِك يا كَ طُوىب لَ

ْرباْن با قُ يِّ زًا طَ ِك أعطاِك ُخبْ يبُ ِخطِّ

يف ُعرِْسِك أَْسَقاِك َخْمرًَة تُْروي الَعطْشاْن

بيِه ُروْح يِه ناْر والَخْمَر اْرشَ لِ َز أْكُ ألُخبْ

اِر ازْدَاين والرُّوْح وَادُْخيل ِخْدَر األَنواْر بالنَّ

܀܀܀

نيَستَْك ن، يا رَّب، يف األَرِْض كَ أمِّ

َض الُحّب وَادَْعْم فيها وَْحَدتَْك يْ وَاْسُكْب فيها فَ

ْك تَ ا هاِديْن يُرُْضوَن َمِشيئَ أَرِْسْل رُْعيانً

ِد ْغُهْم دَاَر الُخلْ لِّ وَاْجَمْع َشْمَل املُؤِْمننْي بَ

وَم تأيِْت باملَْجِد يسنْي يَ بَنَي َجوِق الِقدِّ

܀܀܀

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك، ١٩٧٧)

أشعيا ٦٠/ ١-٥أ؛ ١٩-٢٢
َمَة تَُغطِّي  لْ يِك ܀ ها إِنَّ الظُّ ܀ قومي استنريي فإِنَّ نورَِك قد واىف وَمجَد الرَّبِّ قد أَرشََق علَ

َرتاءَى َمجُده ܀  يِك يَ عوب ܀ ولِكن عليِك يُرشُِق الرَّّب وعلَ َم يَشُمُل الشُّ األَرض والَغامَم املُظلِ

ُهُم  لُّ ِك وآنظُري كُ فتَسرُي األَُمُم يف نورِِك واملُلوُك يف ِضياِء إِْرشاِقِك ܀ إِرفَعي َعيَنيِك إِىل ما َحولَ

ناتُِك يُحَملَن عىل الَورْك ܀ حيَنئٍذ تَنظُريَن  أتون وبَ يِك ܀ بَنوِك ِمن بَعيٍد يَ َمعوا وأَتوا إِلَ آجتَ

هار ܀ وال  لَِك يف النَّ مُس ِمن بَعُد نوراً  ال تَكوُن الشَّ بِك َوينَرشِح ܀  لْ َهلَّلني ويَخُفُق قَ وتَتَ

܀ ال  ِك  يَكوُن َجاللَ ُهِك  وإِل اً  ِديّ أَبَ ِك نوراً  لَ يَكوُن  الرَّبُّ  بِل  يل  اللَّ ه يف  ِبِضيائِ الَقَمُر  يُنريُِك 

اُم  أَيَّ وتَكوُن  اً  ِديّ أَبَ نوراً  ِك  لَ يَكوُن  الرَّبَّ  ِألَنَّ  ܀  يَنُقص  ال  َمرُِك  وقَ بَعُد  ِمن  َشمُسِك  تَغرُُب 

َغرْيس  فَرُع  ܀ هو  يَرُِث األَرض  ِد  ولِألَبَ أَبْراراً  ه  لُّ كُ ِك  َشعبُ ويَكوُن  ܀  آنَقَضت  قِد  َمناَحِتِك 

ُل  ا الرَّبَّ أَُعجِّ ًة َعظيمة أَن غرُي يَصرُي أُمَّ د ܀ الَقليُل يَصرُي أَلفاً والصَّ وَعَمُل يََديَّ وِبه أمَتَجَّ

ه ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. ذلك يف ميقاتِ

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 (عب ١١/٩-١٥)

اِت الَعْهِد األَوَّل، يَ َعدِّ تَ لِ ِفَداًء  ْد َصاَر َموتُُه  َعْهٍد َجِديد، وقَ لِ َو الَوِسيُط  ُه فَ " لِذلَِك 

ِدّي " وَن َوْعَد املِرْيَاِث األَبَ ِه املَْدُعوُّ اَل ِب َن َحتَّى يَ

     
              
١٨ ١٦         

  

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

(يو ٢٢/١٠-٤٢)

يف  تََمىشَّ  يَ يَُسوُع  اَن  وكَ اء.  الِشتَ ْصُل  فَ اَن  وكَ يم،  أُورََشلِ يف  ْجِديِد  التَ ِعيُد  َحاَن 

ُفوَسَنا  ِقي نُ ُه: «إِىل َمتَى تُبْ وَن لَ ُقولُ ُهوُد وأََخُذوا يَ ِه اليَ أََحاَط ِب اَمن. فَ يْ َكل، يف ِرَواِق ُسلَ الَهيْ

ُكم  لِكنَّ لَُكم،  ُه  تُ لْ «قُ يَُسوع:  ُهم  أََجابَ َرصَاَحًة».  َنا  لَ ُه  لْ ُق فَ املَِسيح،  أَنَْت  ْنَت  كُ إِْن  رَة؟  َحائِ

ُكم ال تُؤِْمُنون، ألَنَُّكم  اْسِم أيَِب ِهَي تَْشَهُد ِيل. لِكنَّ ا ِب َها أَنَ َملُ ِتي أَْع ال تُؤِْمُنون. أَألَْعاَمُل الَّ

اًة  َحيَ أُْعِطيَها  ا  وأَنَ ُعِني.  بَ تَتْ وِهي  َها،  أَْعرِفُ ا  وأَنَ َصْويِت،  تَْسَمُع  ِخرَاِيف  ِخرَاِيف.  ِمْن  م  ْستُ لَ

ُم  أَْعظَ ُهَو  اَها  إِيَّ ايِن  أَْعطَ الَّذي  أيَِب  يَِدي.  ِمْن  أََحٌد  َفَها  يَْخطَ ْن  َولَ ًدا،  أَبَ َك  تَْهلِ ْن  لَ فَ ِديَّة،  أَبَ

ُهودُ، ِمْن  أََخَذ اليَ ا واآلُب َواِحد». فَ ِد اآلب. أَنَ َفَها ِمْن يَ ْقِدُر أََحٌد أَْن يَْخطَ ِمَن الُكّل، وال يَ

ِعْنِد اآلب،   ِمْن  ُكم  تُ أََريْ ِثريًَة  ًة كَ َحَسَن «أَْعاَمالً  يَُسوع:  ُهم  لَ اَل  قَ لِرَيُْجُموه.  َجِديٍد، ِحَجارًَة 

ْجِديف.  تَ لِ ْل  بَ َعَمٍل َحَسٍن نَرُْجُمَك،  لِ ُهود: «ال  ُه اليَ َها تَرُْجُمونَِني؟». أََجابَ ْن ِم افَألَيِّ َعَمٍل 

ا  أَنَ ُكم:  تَْورَاتِ يف  ِتَب  كُ «أَما  يَُسوع:  ُهم  أََجابَ ًها».  إِل ْفَسَك  نَ تَْجعُل  إِنَْسان،  َوأَنَْت  ألَنََّك، 

َمُة الله،  لِ ِهم كَ يْ إِلَ ِذيَن َصارَْت  الَّ ًة أُولِئَك  َه تَْدُعو آلِ ْورَاُة  انَِت التَ إِذَا كَ فَ إِنَُّكم آلَِهة؟  ُت  لْ قُ

إِىل  ُه  لَ وأَرَْس اآلُب  َسُه  قَدَّ الَّذي  ا  أَنَ ِيل،  وَن  تَُقولُ َف  َكيْ فَ الِكتَاب،  ْنَقَض  يُ أَْن  ِكُن  مُيْ وال 

فال  أيَِب،  أَْعاَمَل  أَْعَمُل  ال  ْنُت  كُ إِْن  الله؟  ُن  ابْ ا  أَنَ ُت:  لْ قُ أليَِنِّ  تَُجدِّف؛  أَنَْت  الَعالَم: 

لِيَك  وا  هِذِه األَْعاَمل،  قُ َصدِّ فَ ونَِني،  قُ تَُصدِّ تُم ال  ْن َها، وإِْن كُ َملُ أَْع ْنُت  إِذَا كُ ا  أَمَّ قُويِن،  تَُصدِّ

َت  لَ أَفْ فَ ه،  يْ َعلَ ْقِبُضوا  يَ أَْن  َجِديٍد  ِمْن  وا  َحاَولُ فَ َوأيَنِّ يف اآلب».  ِيفَّ  اآلَب  أَنَّ  ُنوا  وتُؤِْم وا  تَْعرِفُ

اَم ُهَناك.  أَقَ ُل، فَ بْ ُد ِمْن قَ َعمِّ ا يُ اَن يُوَحنَّ ُث كَ ِدِهم. وَعاَد يَُسوُع إِىل ِعْربِ األُرُْدّن، إِىل َحيْ ِمْن يَ

ُه يف  هَذا  الَ قَ لُّ َما  ا أَيَّ آيَة، ولِكْن، كُ يُوَحنَّ ْع  ْصَن يَ ْم  ُقولُون: «لَ يَ انُوا  ِثرُيوَن وكَ ِه كَ يْ إِلَ وأىََت 

ِثرُيون. ِه ُهَناَك كَ ِب ا». فآَمَن  اَن َحقًّ الرَُجِل كَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاّمس روين شمعون)

فيه  يلتقي  يوحنا  إنجيل  من  الكنيسة مشهد  لنا  تعرض  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

يسوع اليهود خالل عيد التجديد يف أورشليم، ما هو أوًّال عيد التجديد هذا عند اليهود؟

املذبح وتطهري  بناء  إعادة  رين  التجديد يف كّل سنة متذكّ بعيد  اليهود  يحتفل  الواقع،  يف  ܀ 
الهيكل بعد انتصار يهوذا املكايب عىل انطوخيوس السلوقي كام ورد يف سفر املكابيني االّوّل 

ز هذا العيد بالفرح واإلبتهاج باالنتصار الذي تحّقق لِام للهيكل  (١ مك ٤: ٣٦-٥٩)، يتميّ

وإىل جانبهم. ويجري خالله  الرّب معهم  اليهودّي وعالمة لحضور  اإلميان  ة يف  أهميّ من 

العيد.  هذا  يف  األنوار  رمزيّة  هنا  من  الشمعدان،  عىل  التي  الرسج  وإضاءة  البخور  حرق 

لحضور يسوع يف هذا العيد أهّمية كبرية، فهو كام قال مار بولس يف رسالته إىل العربانيني 

من  وأكمل  أعظم  خيمة  اجتاز  وقد  ة  املستقبليّ للخريات  كهنة  رئيس   ،(١١/٩-١٥ (عب 

سفر  يف  جديد  من  املذبح  بنت  التي  كتلك  برشيّة  بأيٍد  مصنوعة  غري  األوىل  الخيمة 

امليتة  األعامل  من  يطّهر ضامئرنا  أن  وقادٌر  لعهٍد جديد  الوسيط  إذًا  هو  يسوع  املكابيّني. 

العهد األوّل. من هنا تجديد  التيوس والثريان يفعل يف  وليس فقط أجسادنا كام كان دم 

هو  أيًضا  إمّنا  والخطيئة  امليتة  األعامل  من  املسيح  جسد  للكنيسة،  تجديٌد  هو  البيعة 

تجديد للهيكل الداخيل لكّل مؤمٍن بيسوع. كيف يُجّدد يسوع إذًا هيكلنا الداخيل؟

܀ يؤكّد يسوع لليهود الذين يسألونه إن كان هو املسيح أنّه الراعي الذي تسمع صوته الخراف. 
تسمع الخراف صوت الراعي وتتبعه فيعطيها الحياة األبديّة ليك ال تهلك. صوت يسوع هو 

الذي يجّددنا، كلمته هي التي تقودنا ليك ال نضيع. ليك أتجّدد إذًا، أنا مدعو ليك أسمع 

صوت يسوع يف حيايت. صوت يسوع يتجّىل يف كلمة الله، تلك التي تلمس قلبي وفكري 

أحد تجديد البيعة

و تحايك واقعي وتعيدين إىل حظرية الخراف يك أتغّذى من راعّي الوحيد يسوع. صوت يسوع 

يتجّىل أيًضا يف كنيستي التي تقود شعبها، الكنيسة التي تعلّم منطلقة من َهدي الروح 

إىل  دوًما  وتقودين  تجّددين  لكنيستي  طاعتي  والقّديسني.  اآلباء  باختبار  ُمستنرية  القدس 

املراعي الخصيبة التي ال يعوزين يشء من بعدها.

܀ يحاول اليهود يف هذا املشهد أن يقتلوا يسوع ألنّه يف نظرهم يجعل نفسه الله وهو إنسان. 
د لهم أنّه يعمل أعامل أبيه ألّن اآلب فيه وهو يف اآلب. هذه األعامل هي التي  أّما يسوع فيؤكّ

يتجّىل فيها حضور وعمل الله يف العامل: عمله يف الطبيعة التي خلقها، عمله يف اآلخر 

الذي خلقه عىل صورته كمثاله، عمله ّيف ويف حيايت وخاّصًة يف ضعفي. وهنا يأيت يسوع 

ا. ليجّددين يف قلب ضعفي وتظهر أعامله القديرة يف أماكن حيايت غري املُجِدية برشيًّ

عّيل  بنوره  ويُرشق  نفيس  يجّدد  ليك  الرّب  إىل  نفيس  أرفع  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

ويُيضء هيكيل فأكون صورة له ويصبح هو ّيف وأنا فيه كام هو يف اآلب واآلب فيه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

الساِمي  يِمِه  علِ تَ ِب اَر  َوأَنَ ة،  الَخِطيئَ وَم  ُغيُ ِم  املُظلِ العامِل  ٰهذا  عن  َد  بَدَّ الّذي  وُر  النُّ أَيُّها 

ِه لألَحياِء  أَبَرصَِت الُشُعوُب الجالَِسُة يف ِظَالِل املَوِت نُورًا َعِظياًم، وكاَن ِب ُعُقوَل البََرش، فَ

وس، اآلَن وإىل  الُقدُّ َوُروَحَك  اَك  أَبَ ُد  َنا نشكرَُك لذلَِك يا رّب ومُنَجِّ إنَّ واألَمواِت الخالص. 

األبد.

(من صالة �ساء أحد جتديد وتقد�س ابليعة، صالة املؤمن، زمن امليالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
ريّب أنا ورقٌة بيضاء

ريّب أنا ورقٌة بيضاء

أُرسم عليها كّل ما تشاء

اُع وأنت الريُح  إيّن الرشِّ

ا ارحْل يب حيثُام تشاء هيّ

إيّن الرَياُع وأنت الفكُر

ا اكتْب يب كيَفام تشاء هيّ

اللّحُن القيثاُر وأنت  إيّن 

ا اعزِْف يب قدَر ما تشاء هيّ



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

َكرُِّموَن  يُ الّذيَن  عىل  الرَِّحيم،  اإللُه  أيُّها  َك،  عَمتَ نِ أَِفْض 

تجديِدها  عيِد  يَوِم  يف  ة،  الرَُّسوليَّ الَجاِمَعَة  َك  بيَعتَ

َك،  تَ َك، وأَرِْشْدُهم إىل َمْعرِفَ َمتَ َكلِ رُْهم ِب ارك. أَنِ وتقديِسها املُبَ

اِة  بالَحيَ اآليت  ويف  راِحِمَك،  مِبَ الَعالَم  هذا  يف  يِهم  َعلَ ِعم  وأَنْ الَحّق،  ِز  ُخبْ زَِك،  ِبُخبْ َوَزوِّدُْهم 

ُعوا إليَك املجَد ُهَنا وَُهناك، وإىل أِبيَك وروِحَك الُقّدوس. اآلَن وإىل األبد. رَيفَ ِديَّة، فَ األَبَ

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة – صالة املؤمن)
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 طُوبَيْك ِعدتُو

ِنيَسَة اإلمياْن ِك يا كَ طُوىب لَ

ْرباْن با قُ يِّ زًا طَ ِك أعطاِك ُخبْ يبُ ِخطِّ

يف ُعرِْسِك أَْسَقاِك َخْمرًَة تُْروي الَعطْشاْن

بيِه ُروْح يِه ناْر والَخْمَر اْرشَ لِ َز أْكُ ألُخبْ

اِر ازْدَاين والرُّوْح وَادُْخيل ِخْدَر األَنواْر بالنَّ

܀܀܀

نيَستَْك ن، يا رَّب، يف األَرِْض كَ أمِّ

َض الُحّب وَادَْعْم فيها وَْحَدتَْك يْ وَاْسُكْب فيها فَ

ْك تَ ا هاِديْن يُرُْضوَن َمِشيئَ أَرِْسْل رُْعيانً

ِد ْغُهْم دَاَر الُخلْ لِّ وَاْجَمْع َشْمَل املُؤِْمننْي بَ

وَم تأيِْت باملَْجِد يسنْي يَ بَنَي َجوِق الِقدِّ

܀܀܀

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك، ١٩٧٧)

أشعيا ٦٠/ ١-٥أ؛ ١٩-٢٢
َمَة تَُغطِّي  لْ يِك ܀ ها إِنَّ الظُّ ܀ قومي استنريي فإِنَّ نورَِك قد واىف وَمجَد الرَّبِّ قد أَرشََق علَ

َرتاءَى َمجُده ܀  يِك يَ عوب ܀ ولِكن عليِك يُرشُِق الرَّّب وعلَ َم يَشُمُل الشُّ األَرض والَغامَم املُظلِ

ُهُم  لُّ ِك وآنظُري كُ فتَسرُي األَُمُم يف نورِِك واملُلوُك يف ِضياِء إِْرشاِقِك ܀ إِرفَعي َعيَنيِك إِىل ما َحولَ

ناتُِك يُحَملَن عىل الَورْك ܀ حيَنئٍذ تَنظُريَن  أتون وبَ يِك ܀ بَنوِك ِمن بَعيٍد يَ َمعوا وأَتوا إِلَ آجتَ

هار ܀ وال  لَِك يف النَّ مُس ِمن بَعُد نوراً  ال تَكوُن الشَّ بِك َوينَرشِح ܀  لْ َهلَّلني ويَخُفُق قَ وتَتَ

܀ ال  ِك  يَكوُن َجاللَ ُهِك  وإِل اً  ِديّ أَبَ ِك نوراً  لَ يَكوُن  الرَّبُّ  بِل  يل  اللَّ ه يف  ِبِضيائِ الَقَمُر  يُنريُِك 

اُم  أَيَّ وتَكوُن  اً  ِديّ أَبَ نوراً  ِك  لَ يَكوُن  الرَّبَّ  ِألَنَّ  ܀  يَنُقص  ال  َمرُِك  وقَ بَعُد  ِمن  َشمُسِك  تَغرُُب 

َغرْيس  فَرُع  ܀ هو  يَرُِث األَرض  ِد  ولِألَبَ أَبْراراً  ه  لُّ كُ ِك  َشعبُ ويَكوُن  ܀  آنَقَضت  قِد  َمناَحِتِك 

ُل  ا الرَّبَّ أَُعجِّ ًة َعظيمة أَن غرُي يَصرُي أُمَّ د ܀ الَقليُل يَصرُي أَلفاً والصَّ وَعَمُل يََديَّ وِبه أمَتَجَّ

ه ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. ذلك يف ميقاتِ

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 (عب ١١/٩-١٥)

اِت الَعْهِد األَوَّل، يَ َعدِّ تَ لِ ِفَداًء  ْد َصاَر َموتُُه  َعْهٍد َجِديد، وقَ لِ َو الَوِسيُط  ُه فَ " لِذلَِك 

ِدّي " وَن َوْعَد املِرْيَاِث األَبَ ِه املَْدُعوُّ اَل ِب َن َحتَّى يَ

     
              
١٨ ١٦         

  

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

(يو ٢٢/١٠-٤٢)

يف  تََمىشَّ  يَ يَُسوُع  اَن  وكَ اء.  الِشتَ ْصُل  فَ اَن  وكَ يم،  أُورََشلِ يف  ْجِديِد  التَ ِعيُد  َحاَن 

ُفوَسَنا  ِقي نُ ُه: «إِىل َمتَى تُبْ وَن لَ ُقولُ ُهوُد وأََخُذوا يَ ِه اليَ أََحاَط ِب اَمن. فَ يْ َكل، يف ِرَواِق ُسلَ الَهيْ

ُكم  لِكنَّ لَُكم،  ُه  تُ لْ «قُ يَُسوع:  ُهم  أََجابَ َرصَاَحًة».  َنا  لَ ُه  لْ ُق فَ املَِسيح،  أَنَْت  ْنَت  كُ إِْن  رَة؟  َحائِ

ُكم ال تُؤِْمُنون، ألَنَُّكم  اْسِم أيَِب ِهَي تَْشَهُد ِيل. لِكنَّ ا ِب َها أَنَ َملُ ِتي أَْع ال تُؤِْمُنون. أَألَْعاَمُل الَّ

اًة  َحيَ أُْعِطيَها  ا  وأَنَ ُعِني.  بَ تَتْ وِهي  َها،  أَْعرِفُ ا  وأَنَ َصْويِت،  تَْسَمُع  ِخرَاِيف  ِخرَاِيف.  ِمْن  م  ْستُ لَ

ُم  أَْعظَ ُهَو  اَها  إِيَّ ايِن  أَْعطَ الَّذي  أيَِب  يَِدي.  ِمْن  أََحٌد  َفَها  يَْخطَ ْن  َولَ ًدا،  أَبَ َك  تَْهلِ ْن  لَ فَ ِديَّة،  أَبَ

ُهودُ، ِمْن  أََخَذ اليَ ا واآلُب َواِحد». فَ ِد اآلب. أَنَ َفَها ِمْن يَ ْقِدُر أََحٌد أَْن يَْخطَ ِمَن الُكّل، وال يَ

ِعْنِد اآلب،   ِمْن  ُكم  تُ أََريْ ِثريًَة  ًة كَ َحَسَن «أَْعاَمالً  يَُسوع:  ُهم  لَ اَل  قَ لِرَيُْجُموه.  َجِديٍد، ِحَجارًَة 

ْجِديف.  تَ لِ ْل  بَ َعَمٍل َحَسٍن نَرُْجُمَك،  لِ ُهود: «ال  ُه اليَ َها تَرُْجُمونَِني؟». أََجابَ ْن ِم افَألَيِّ َعَمٍل 

ا  أَنَ ُكم:  تَْورَاتِ يف  ِتَب  كُ «أَما  يَُسوع:  ُهم  أََجابَ ًها».  إِل ْفَسَك  نَ تَْجعُل  إِنَْسان،  َوأَنَْت  ألَنََّك، 

َمُة الله،  لِ ِهم كَ يْ إِلَ ِذيَن َصارَْت  الَّ ًة أُولِئَك  َه تَْدُعو آلِ ْورَاُة  انَِت التَ إِذَا كَ فَ إِنَُّكم آلَِهة؟  ُت  لْ قُ

إِىل  ُه  لَ وأَرَْس اآلُب  َسُه  قَدَّ الَّذي  ا  أَنَ ِيل،  وَن  تَُقولُ َف  َكيْ فَ الِكتَاب،  ْنَقَض  يُ أَْن  ِكُن  مُيْ وال 

فال  أيَِب،  أَْعاَمَل  أَْعَمُل  ال  ْنُت  كُ إِْن  الله؟  ُن  ابْ ا  أَنَ ُت:  لْ قُ أليَِنِّ  تَُجدِّف؛  أَنَْت  الَعالَم: 

لِيَك  وا  هِذِه األَْعاَمل،  قُ َصدِّ فَ ونَِني،  قُ تَُصدِّ تُم ال  ْن َها، وإِْن كُ َملُ أَْع ْنُت  إِذَا كُ ا  أَمَّ قُويِن،  تَُصدِّ

َت  لَ أَفْ فَ ه،  يْ َعلَ ْقِبُضوا  يَ أَْن  َجِديٍد  ِمْن  وا  َحاَولُ فَ َوأيَنِّ يف اآلب».  ِيفَّ  اآلَب  أَنَّ  ُنوا  وتُؤِْم وا  تَْعرِفُ

اَم ُهَناك.  أَقَ ُل، فَ بْ ُد ِمْن قَ َعمِّ ا يُ اَن يُوَحنَّ ُث كَ ِدِهم. وَعاَد يَُسوُع إِىل ِعْربِ األُرُْدّن، إِىل َحيْ ِمْن يَ

ُه يف  هَذا  الَ قَ لُّ َما  ا أَيَّ آيَة، ولِكْن، كُ يُوَحنَّ ْع  ْصَن يَ ْم  ُقولُون: «لَ يَ انُوا  ِثرُيوَن وكَ ِه كَ يْ إِلَ وأىََت 

ِثرُيون. ِه ُهَناَك كَ ِب ا». فآَمَن  اَن َحقًّ الرَُجِل كَ
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٥

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاّمس روين شمعون)

فيه  يلتقي  يوحنا  إنجيل  من  الكنيسة مشهد  لنا  تعرض  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

يسوع اليهود خالل عيد التجديد يف أورشليم، ما هو أوًّال عيد التجديد هذا عند اليهود؟

املذبح وتطهري  بناء  إعادة  رين  التجديد يف كّل سنة متذكّ بعيد  اليهود  يحتفل  الواقع،  يف  ܀ 
الهيكل بعد انتصار يهوذا املكايب عىل انطوخيوس السلوقي كام ورد يف سفر املكابيني االّوّل 

ز هذا العيد بالفرح واإلبتهاج باالنتصار الذي تحّقق لِام للهيكل  (١ مك ٤: ٣٦-٥٩)، يتميّ

وإىل جانبهم. ويجري خالله  الرّب معهم  اليهودّي وعالمة لحضور  اإلميان  ة يف  أهميّ من 

العيد.  هذا  يف  األنوار  رمزيّة  هنا  من  الشمعدان،  عىل  التي  الرسج  وإضاءة  البخور  حرق 

لحضور يسوع يف هذا العيد أهّمية كبرية، فهو كام قال مار بولس يف رسالته إىل العربانيني 

من  وأكمل  أعظم  خيمة  اجتاز  وقد  ة  املستقبليّ للخريات  كهنة  رئيس   ،(١١/٩-١٥ (عب 

سفر  يف  جديد  من  املذبح  بنت  التي  كتلك  برشيّة  بأيٍد  مصنوعة  غري  األوىل  الخيمة 

امليتة  األعامل  من  يطّهر ضامئرنا  أن  وقادٌر  لعهٍد جديد  الوسيط  إذًا  هو  يسوع  املكابيّني. 

العهد األوّل. من هنا تجديد  التيوس والثريان يفعل يف  وليس فقط أجسادنا كام كان دم 

هو  أيًضا  إمّنا  والخطيئة  امليتة  األعامل  من  املسيح  جسد  للكنيسة،  تجديٌد  هو  البيعة 

تجديد للهيكل الداخيل لكّل مؤمٍن بيسوع. كيف يُجّدد يسوع إذًا هيكلنا الداخيل؟

܀ يؤكّد يسوع لليهود الذين يسألونه إن كان هو املسيح أنّه الراعي الذي تسمع صوته الخراف. 
تسمع الخراف صوت الراعي وتتبعه فيعطيها الحياة األبديّة ليك ال تهلك. صوت يسوع هو 

الذي يجّددنا، كلمته هي التي تقودنا ليك ال نضيع. ليك أتجّدد إذًا، أنا مدعو ليك أسمع 

صوت يسوع يف حيايت. صوت يسوع يتجّىل يف كلمة الله، تلك التي تلمس قلبي وفكري 

أحد تجديد البيعة

و تحايك واقعي وتعيدين إىل حظرية الخراف يك أتغّذى من راعّي الوحيد يسوع. صوت يسوع 

يتجّىل أيًضا يف كنيستي التي تقود شعبها، الكنيسة التي تعلّم منطلقة من َهدي الروح 

إىل  دوًما  وتقودين  تجّددين  لكنيستي  طاعتي  والقّديسني.  اآلباء  باختبار  ُمستنرية  القدس 

املراعي الخصيبة التي ال يعوزين يشء من بعدها.

܀ يحاول اليهود يف هذا املشهد أن يقتلوا يسوع ألنّه يف نظرهم يجعل نفسه الله وهو إنسان. 
د لهم أنّه يعمل أعامل أبيه ألّن اآلب فيه وهو يف اآلب. هذه األعامل هي التي  أّما يسوع فيؤكّ

يتجّىل فيها حضور وعمل الله يف العامل: عمله يف الطبيعة التي خلقها، عمله يف اآلخر 

الذي خلقه عىل صورته كمثاله، عمله ّيف ويف حيايت وخاّصًة يف ضعفي. وهنا يأيت يسوع 

ا. ليجّددين يف قلب ضعفي وتظهر أعامله القديرة يف أماكن حيايت غري املُجِدية برشيًّ

عّيل  بنوره  ويُرشق  نفيس  يجّدد  ليك  الرّب  إىل  نفيس  أرفع  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

ويُيضء هيكيل فأكون صورة له ويصبح هو ّيف وأنا فيه كام هو يف اآلب واآلب فيه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

الساِمي  يِمِه  علِ تَ ِب اَر  َوأَنَ ة،  الَخِطيئَ وَم  ُغيُ ِم  املُظلِ العامِل  ٰهذا  عن  َد  بَدَّ الّذي  وُر  النُّ أَيُّها 

ِه لألَحياِء  أَبَرصَِت الُشُعوُب الجالَِسُة يف ِظَالِل املَوِت نُورًا َعِظياًم، وكاَن ِب ُعُقوَل البََرش، فَ

وس، اآلَن وإىل  الُقدُّ َوُروَحَك  اَك  أَبَ ُد  َنا نشكرَُك لذلَِك يا رّب ومُنَجِّ إنَّ واألَمواِت الخالص. 

األبد.

(من صالة �ساء أحد جتديد وتقد�س ابليعة، صالة املؤمن، زمن امليالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
ريّب أنا ورقٌة بيضاء

ريّب أنا ورقٌة بيضاء

أُرسم عليها كّل ما تشاء

اُع وأنت الريُح  إيّن الرشِّ

ا ارحْل يب حيثُام تشاء هيّ

إيّن الرَياُع وأنت الفكُر

ا اكتْب يب كيَفام تشاء هيّ

اللّحُن القيثاُر وأنت  إيّن 

ا اعزِْف يب قدَر ما تشاء هيّ



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

َكرُِّموَن  يُ الّذيَن  عىل  الرَِّحيم،  اإللُه  أيُّها  َك،  عَمتَ نِ أَِفْض 

تجديِدها  عيِد  يَوِم  يف  ة،  الرَُّسوليَّ الَجاِمَعَة  َك  بيَعتَ

َك،  تَ َك، وأَرِْشْدُهم إىل َمْعرِفَ َمتَ َكلِ رُْهم ِب ارك. أَنِ وتقديِسها املُبَ

اِة  بالَحيَ اآليت  ويف  راِحِمَك،  مِبَ الَعالَم  هذا  يف  يِهم  َعلَ ِعم  وأَنْ الَحّق،  ِز  ُخبْ زَِك،  ِبُخبْ َوَزوِّدُْهم 

ُعوا إليَك املجَد ُهَنا وَُهناك، وإىل أِبيَك وروِحَك الُقّدوس. اآلَن وإىل األبد. رَيفَ ِديَّة، فَ األَبَ

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة – صالة املؤمن)
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 طُوبَيْك ِعدتُو

ِنيَسَة اإلمياْن ِك يا كَ طُوىب لَ

ْرباْن با قُ يِّ زًا طَ ِك أعطاِك ُخبْ يبُ ِخطِّ

يف ُعرِْسِك أَْسَقاِك َخْمرًَة تُْروي الَعطْشاْن

بيِه ُروْح يِه ناْر والَخْمَر اْرشَ لِ َز أْكُ ألُخبْ

اِر ازْدَاين والرُّوْح وَادُْخيل ِخْدَر األَنواْر بالنَّ

܀܀܀

نيَستَْك ن، يا رَّب، يف األَرِْض كَ أمِّ

َض الُحّب وَادَْعْم فيها وَْحَدتَْك يْ وَاْسُكْب فيها فَ

ْك تَ ا هاِديْن يُرُْضوَن َمِشيئَ أَرِْسْل رُْعيانً

ِد ْغُهْم دَاَر الُخلْ لِّ وَاْجَمْع َشْمَل املُؤِْمننْي بَ

وَم تأيِْت باملَْجِد يسنْي يَ بَنَي َجوِق الِقدِّ

܀܀܀

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك، ١٩٧٧)

أشعيا ٦٠/ ١-٥أ؛ ١٩-٢٢
َمَة تَُغطِّي  لْ يِك ܀ ها إِنَّ الظُّ ܀ قومي استنريي فإِنَّ نورَِك قد واىف وَمجَد الرَّبِّ قد أَرشََق علَ

َرتاءَى َمجُده ܀  يِك يَ عوب ܀ ولِكن عليِك يُرشُِق الرَّّب وعلَ َم يَشُمُل الشُّ األَرض والَغامَم املُظلِ

ُهُم  لُّ ِك وآنظُري كُ فتَسرُي األَُمُم يف نورِِك واملُلوُك يف ِضياِء إِْرشاِقِك ܀ إِرفَعي َعيَنيِك إِىل ما َحولَ

ناتُِك يُحَملَن عىل الَورْك ܀ حيَنئٍذ تَنظُريَن  يِك ܀ بَنوِك ِمن بَعيٍد يَأتون وبَ َمعوا وأَتوا إِلَ آجتَ

هار ܀ وال  لَِك يف النَّ مُس ِمن بَعُد نوراً  ال تَكوُن الشَّ بِك َوينَرشِح ܀  لْ َهلَّلني ويَخُفُق قَ وتَتَ

܀ ال  ِك  يَكوُن َجاللَ ُهِك  وإِل اً  ِديّ أَبَ ِك نوراً  لَ يَكوُن  الرَّبُّ  بِل  يل  اللَّ ه يف  ِبِضيائِ الَقَمُر  يُنريُِك 

اُم  أَيَّ وتَكوُن  اً  ِديّ أَبَ نوراً  ِك  لَ يَكوُن  الرَّبَّ  ِألَنَّ  ܀  يَنُقص  ال  َمرُِك  وقَ بَعُد  ِمن  َشمُسِك  تَغرُُب 

َغرْيس  فَرُع  ܀ هو  يَرُِث األَرض  ِد  ولِألَبَ أَبْراراً  ه  لُّ كُ ِك  َشعبُ ويَكوُن  ܀  آنَقَضت  قِد  َمناَحِتِك 

ُل  ا الرَّبَّ أَُعجِّ ًة َعظيمة أَن غرُي يَصرُي أُمَّ د ܀ الَقليُل يَصرُي أَلفاً والصَّ وَعَمُل يََديَّ وِبه أمَتَجَّ

ه ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. ذلك يف ميقاتِ

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 (عب ١١/٩-١٥)

اِت الَعْهِد األَوَّل، يَ َعدِّ تَ لِ ِفَداًء  ْد َصاَر َموتُُه  َعْهٍد َجِديد، وقَ لِ َو الَوِسيُط  ُه فَ " لِذلَِك 

ِدّي " وَن َوْعَد املِرْيَاِث األَبَ ِه املَْدُعوُّ اَل ِب َن َحتَّى يَ

     
              
١٨ ١٦         

  

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

(يو ٢٢/١٠-٤٢)

يف  تََمىشَّ  يَ يَُسوُع  اَن  وكَ اء.  الِشتَ ْصُل  فَ اَن  وكَ يم،  أُورََشلِ يف  ْجِديِد  التَ ِعيُد  َحاَن 

ُفوَسَنا  ِقي نُ ُه: «إِىل َمتَى تُبْ وَن لَ ُقولُ ُهوُد وأََخُذوا يَ ِه اليَ أََحاَط ِب اَمن. فَ يْ َكل، يف ِرَواِق ُسلَ الَهيْ

ُكم  لِكنَّ لَُكم،  ُه  تُ لْ «قُ يَُسوع:  ُهم  أََجابَ َرصَاَحًة».  َنا  لَ ُه  لْ ُق فَ املَِسيح،  أَنَْت  ْنَت  كُ إِْن  رَة؟  َحائِ

ُكم ال تُؤِْمُنون، ألَنَُّكم  اْسِم أيَِب ِهَي تَْشَهُد ِيل. لِكنَّ ا ِب َها أَنَ َملُ ِتي أَْع ال تُؤِْمُنون. أَألَْعاَمُل الَّ

اًة  َحيَ أُْعِطيَها  ا  وأَنَ ُعِني.  بَ تَتْ وِهي  َها،  أَْعرِفُ ا  وأَنَ َصْويِت،  تَْسَمُع  ِخرَاِيف  ِخرَاِيف.  ِمْن  م  ْستُ لَ

ُم  أَْعظَ ُهَو  اَها  إِيَّ ايِن  أَْعطَ الَّذي  أيَِب  يَِدي.  ِمْن  أََحٌد  َفَها  يَْخطَ ْن  َولَ ًدا،  أَبَ َك  تَْهلِ ْن  لَ فَ ِديَّة،  أَبَ

ُهودُ، ِمْن  أََخَذ اليَ ا واآلُب َواِحد». فَ ِد اآلب. أَنَ َفَها ِمْن يَ ْقِدُر أََحٌد أَْن يَْخطَ ِمَن الُكّل، وال يَ

ِعْنِد اآلب،   ِمْن  ُكم  تُ أََريْ ِثريًَة  ًة كَ َحَسَن «أَْعاَمالً  يَُسوع:  ُهم  لَ اَل  قَ لِرَيُْجُموه.  َجِديٍد، ِحَجارًَة 

ْجِديف.  تَ لِ ْل  بَ َعَمٍل َحَسٍن نَرُْجُمَك،  لِ ُهود: «ال  ُه اليَ َها تَرُْجُمونَِني؟». أََجابَ ْن ِم افَألَيِّ َعَمٍل 

ا  أَنَ ُكم:  تَْورَاتِ يف  ِتَب  كُ «أَما  يَُسوع:  ُهم  أََجابَ ًها».  إِل ْفَسَك  نَ تَْجعُل  إِنَْسان،  َوأَنَْت  ألَنََّك، 

َمُة الله،  لِ ِهم كَ يْ إِلَ ِذيَن َصارَْت  الَّ ًة أُولِئَك  َه تَْدُعو آلِ ْورَاُة  انَِت التَ إِذَا كَ فَ إِنَُّكم آلَِهة؟  ُت  لْ قُ

إِىل  ُه  لَ وأَرَْس اآلُب  َسُه  قَدَّ الَّذي  ا  أَنَ ِيل،  وَن  تَُقولُ َف  َكيْ فَ الِكتَاب،  ْنَقَض  يُ أَْن  ِكُن  مُيْ وال 

فال  أيَِب،  أَْعاَمَل  أَْعَمُل  ال  ْنُت  كُ إِْن  الله؟  ُن  ابْ ا  أَنَ ُت:  لْ قُ أليَِنِّ  تَُجدِّف؛  أَنَْت  الَعالَم: 

لِيَك  وا  هِذِه األَْعاَمل،  قُ َصدِّ فَ ونَِني،  قُ تَُصدِّ تُم ال  ْن َها، وإِْن كُ َملُ أَْع ْنُت  إِذَا كُ ا  أَمَّ قُويِن،  تَُصدِّ

َت  لَ أَفْ فَ ه،  يْ َعلَ ْقِبُضوا  يَ أَْن  َجِديٍد  ِمْن  وا  َحاَولُ فَ َوأيَنِّ يف اآلب».  ِيفَّ  اآلَب  أَنَّ  ُنوا  وتُؤِْم وا  تَْعرِفُ

اَم ُهَناك.  أَقَ ُل، فَ بْ ُد ِمْن قَ َعمِّ ا يُ اَن يُوَحنَّ ُث كَ ِدِهم. وَعاَد يَُسوُع إِىل ِعْربِ األُرُْدّن، إِىل َحيْ ِمْن يَ

ُه يف  هَذا  الَ قَ لُّ َما  ا أَيَّ آيَة، ولِكْن، كُ يُوَحنَّ ْع  ْصَن يَ ْم  ُقولُون: «لَ يَ انُوا  ِثرُيوَن وكَ ِه كَ يْ إِلَ وأىََت 

ِثرُيون. ِه ُهَناَك كَ ِب ا». فآَمَن  اَن َحقًّ الرَُجِل كَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاّمس روين شمعون)

فيه  يلتقي  يوحنا  إنجيل  من  الكنيسة مشهد  لنا  تعرض  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

يسوع اليهود خالل عيد التجديد يف أورشليم، ما هو أوًّال عيد التجديد هذا عند اليهود؟

املذبح وتطهري  بناء  إعادة  رين  التجديد يف كّل سنة متذكّ بعيد  اليهود  يحتفل  الواقع،  يف  ܀ 
الهيكل بعد انتصار يهوذا املكايب عىل انطوخيوس السلوقي كام ورد يف سفر املكابيني االّوّل 

ز هذا العيد بالفرح واإلبتهاج باالنتصار الذي تحّقق لِام للهيكل  (١ مك ٤: ٣٦-٥٩)، يتميّ

وإىل جانبهم. ويجري خالله  الرّب معهم  اليهودّي وعالمة لحضور  اإلميان  ة يف  أهميّ من 

العيد.  هذا  يف  األنوار  رمزيّة  هنا  من  الشمعدان،  عىل  التي  الرسج  وإضاءة  البخور  حرق 

لحضور يسوع يف هذا العيد أهّمية كبرية، فهو كام قال مار بولس يف رسالته إىل العربانيني 

من  وأكمل  أعظم  خيمة  اجتاز  وقد  ة  املستقبليّ للخريات  كهنة  رئيس   ،(١١/٩-١٥ (عب 

سفر  يف  جديد  من  املذبح  بنت  التي  كتلك  برشيّة  بأيٍد  مصنوعة  غري  األوىل  الخيمة 

امليتة  األعامل  من  يطّهر ضامئرنا  أن  وقادٌر  لعهٍد جديد  الوسيط  إذًا  هو  يسوع  املكابيّني. 

العهد األوّل. من هنا تجديد  التيوس والثريان يفعل يف  وليس فقط أجسادنا كام كان دم 

هو  أيًضا  إمّنا  والخطيئة  امليتة  األعامل  من  املسيح  جسد  للكنيسة،  تجديٌد  هو  البيعة 

تجديد للهيكل الداخيل لكّل مؤمٍن بيسوع. كيف يُجّدد يسوع إذًا هيكلنا الداخيل؟

܀ يؤكّد يسوع لليهود الذين يسألونه إن كان هو املسيح أنّه الراعي الذي تسمع صوته الخراف. 
تسمع الخراف صوت الراعي وتتبعه فيعطيها الحياة األبديّة ليك ال تهلك. صوت يسوع هو 

الذي يجّددنا، كلمته هي التي تقودنا ليك ال نضيع. ليك أتجّدد إذًا، أنا مدعو ليك أسمع 

صوت يسوع يف حيايت. صوت يسوع يتجّىل يف كلمة الله، تلك التي تلمس قلبي وفكري 
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٦ أحد تجديد البيعة

و تحايك واقعي وتعيدين إىل حظرية الخراف يك أتغّذى من راعّي الوحيد يسوع. صوت يسوع 

يتجّىل أيًضا يف كنيستي التي تقود شعبها، الكنيسة التي تعلّم منطلقة من َهدي الروح 

إىل  دوًما  وتقودين  تجّددين  لكنيستي  طاعتي  والقّديسني.  اآلباء  باختبار  ُمستنرية  القدس 

املراعي الخصيبة التي ال يعوزين يشء من بعدها.

܀ يحاول اليهود يف هذا املشهد أن يقتلوا يسوع ألنّه يف نظرهم يجعل نفسه الله وهو إنسان. 
د لهم أنّه يعمل أعامل أبيه ألّن اآلب فيه وهو يف اآلب. هذه األعامل هي التي  أّما يسوع فيؤكّ

يتجّىل فيها حضور وعمل الله يف العامل: عمله يف الطبيعة التي خلقها، عمله يف اآلخر 

الذي خلقه عىل صورته كمثاله، عمله ّيف ويف حيايت وخاّصًة يف ضعفي. وهنا يأيت يسوع 

ا. ليجّددين يف قلب ضعفي وتظهر أعامله القديرة يف أماكن حيايت غري املُجِدية برشيًّ

عّيل  بنوره  ويُرشق  نفيس  يجّدد  ليك  الرّب  إىل  نفيس  أرفع  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

ويُيضء هيكيل فأكون صورة له ويصبح هو ّيف وأنا فيه كام هو يف اآلب واآلب فيه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

الساِمي  يِمِه  علِ تَ ِب اَر  َوأَنَ ة،  الَخِطيئَ وَم  ُغيُ ِم  املُظلِ العامِل  ٰهذا  عن  َد  بَدَّ الّذي  وُر  النُّ أَيُّها 

ِه لألَحياِء  أَبَرصَِت الُشُعوُب الجالَِسُة يف ِظَالِل املَوِت نُورًا َعِظياًم، وكاَن ِب ُعُقوَل البََرش، فَ

وس، اآلَن وإىل  الُقدُّ َوُروَحَك  اَك  أَبَ ُد  َنا نشكرَُك لذلَِك يا رّب ومُنَجِّ إنَّ واألَمواِت الخالص. 

األبد.

(من صالة �ساء أحد جتديد وتقد�س ابليعة، صالة املؤمن، زمن امليالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
ريّب أنا ورقٌة بيضاء

ريّب أنا ورقٌة بيضاء

أُرسم عليها كّل ما تشاء

اُع وأنت الريُح  إيّن الرشِّ

ا ارحْل يب حيثُام تشاء هيّ

إيّن الرَياُع وأنت الفكُر

ا اكتْب يب كيَفام تشاء هيّ

اللّحُن القيثاُر وأنت  إيّن 

ا اعزِْف يب قدَر ما تشاء هيّ



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

َكرُِّموَن  يُ الّذيَن  عىل  الرَِّحيم،  اإللُه  أيُّها  َك،  عَمتَ نِ أَِفْض 

تجديِدها  عيِد  يَوِم  يف  ة،  الرَُّسوليَّ الَجاِمَعَة  َك  بيَعتَ

َك،  تَ َك، وأَرِْشْدُهم إىل َمْعرِفَ َمتَ َكلِ رُْهم ِب ارك. أَنِ وتقديِسها املُبَ

اِة  بالَحيَ اآليت  ويف  راِحِمَك،  مِبَ الَعالَم  هذا  يف  يِهم  َعلَ ِعم  وأَنْ الَحّق،  ِز  ُخبْ زَِك،  ِبُخبْ َوَزوِّدُْهم 

ُعوا إليَك املجَد ُهَنا وَُهناك، وإىل أِبيَك وروِحَك الُقّدوس. اآلَن وإىل األبد. رَيفَ ِديَّة، فَ األَبَ

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة – صالة املؤمن)
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 طُوبَيْك ِعدتُو

ِنيَسَة اإلمياْن ِك يا كَ طُوىب لَ

ْرباْن با قُ يِّ زًا طَ ِك أعطاِك ُخبْ يبُ ِخطِّ

يف ُعرِْسِك أَْسَقاِك َخْمرًَة تُْروي الَعطْشاْن

بيِه ُروْح يِه ناْر والَخْمَر اْرشَ لِ َز أْكُ ألُخبْ

اِر ازْدَاين والرُّوْح وَادُْخيل ِخْدَر األَنواْر بالنَّ

܀܀܀

نيَستَْك ن، يا رَّب، يف األَرِْض كَ أمِّ

َض الُحّب وَادَْعْم فيها وَْحَدتَْك يْ وَاْسُكْب فيها فَ

ْك تَ ا هاِديْن يُرُْضوَن َمِشيئَ أَرِْسْل رُْعيانً

ِد ْغُهْم دَاَر الُخلْ لِّ وَاْجَمْع َشْمَل املُؤِْمننْي بَ

وَم تأيِْت باملَْجِد يسنْي يَ بَنَي َجوِق الِقدِّ

܀܀܀

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك، ١٩٧٧)

أشعيا ٦٠/ ١-٥أ؛ ١٩-٢٢
َمَة تَُغطِّي  لْ يِك ܀ ها إِنَّ الظُّ ܀ قومي استنريي فإِنَّ نورَِك قد واىف وَمجَد الرَّبِّ قد أَرشََق علَ

َرتاءَى َمجُده ܀  يِك يَ عوب ܀ ولِكن عليِك يُرشُِق الرَّّب وعلَ َم يَشُمُل الشُّ األَرض والَغامَم املُظلِ

ُهُم  لُّ ِك وآنظُري كُ فتَسرُي األَُمُم يف نورِِك واملُلوُك يف ِضياِء إِْرشاِقِك ܀ إِرفَعي َعيَنيِك إِىل ما َحولَ

ناتُِك يُحَملَن عىل الَورْك ܀ حيَنئٍذ تَنظُريَن  يِك ܀ بَنوِك ِمن بَعيٍد يَأتون وبَ َمعوا وأَتوا إِلَ آجتَ

هار ܀ وال  لَِك يف النَّ مُس ِمن بَعُد نوراً  ال تَكوُن الشَّ بِك َوينَرشِح ܀  لْ َهلَّلني ويَخُفُق قَ وتَتَ

܀ ال  ِك  يَكوُن َجاللَ ُهِك  وإِل اً  ِديّ أَبَ ِك نوراً  لَ يَكوُن  الرَّبُّ  بِل  يل  اللَّ ه يف  ِبِضيائِ الَقَمُر  يُنريُِك 

اُم  أَيَّ وتَكوُن  اً  ِديّ أَبَ نوراً  ِك  لَ يَكوُن  الرَّبَّ  ِألَنَّ  ܀  يَنُقص  ال  َمرُِك  وقَ بَعُد  ِمن  َشمُسِك  تَغرُُب 

َغرْيس  فَرُع  ܀ هو  يَرُِث األَرض  ِد  ولِألَبَ أَبْراراً  ه  لُّ كُ ِك  َشعبُ ويَكوُن  ܀  آنَقَضت  قِد  َمناَحِتِك 

ُل  ا الرَّبَّ أَُعجِّ ًة َعظيمة أَن غرُي يَصرُي أُمَّ د ܀ الَقليُل يَصرُي أَلفاً والصَّ وَعَمُل يََديَّ وِبه أمَتَجَّ

ه ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. ذلك يف ميقاتِ

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 (عب ١١/٩-١٥)

اِت الَعْهِد األَوَّل، يَ َعدِّ تَ لِ ِفَداًء  ْد َصاَر َموتُُه  َعْهٍد َجِديد، وقَ لِ َو الَوِسيُط  ُه فَ " لِذلَِك 

ِدّي " وَن َوْعَد املِرْيَاِث األَبَ ِه املَْدُعوُّ اَل ِب َن َحتَّى يَ

     
              
١٨ ١٦         

  

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

(يو ٢٢/١٠-٤٢)

يف  تََمىشَّ  يَ يَُسوُع  اَن  وكَ اء.  الِشتَ ْصُل  فَ اَن  وكَ يم،  أُورََشلِ يف  ْجِديِد  التَ ِعيُد  َحاَن 

ُفوَسَنا  ِقي نُ ُه: «إِىل َمتَى تُبْ وَن لَ ُقولُ ُهوُد وأََخُذوا يَ ِه اليَ أََحاَط ِب اَمن. فَ يْ َكل، يف ِرَواِق ُسلَ الَهيْ

ُكم  لِكنَّ لَُكم،  ُه  تُ لْ «قُ يَُسوع:  ُهم  أََجابَ َرصَاَحًة».  َنا  لَ ُه  لْ ُق فَ املَِسيح،  أَنَْت  ْنَت  كُ إِْن  رَة؟  َحائِ

ُكم ال تُؤِْمُنون، ألَنَُّكم  اْسِم أيَِب ِهَي تَْشَهُد ِيل. لِكنَّ ا ِب َها أَنَ َملُ ِتي أَْع ال تُؤِْمُنون. أَألَْعاَمُل الَّ

اًة  َحيَ أُْعِطيَها  ا  وأَنَ ُعِني.  بَ تَتْ وِهي  َها،  أَْعرِفُ ا  وأَنَ َصْويِت،  تَْسَمُع  ِخرَاِيف  ِخرَاِيف.  ِمْن  م  ْستُ لَ

ُم  أَْعظَ ُهَو  اَها  إِيَّ ايِن  أَْعطَ الَّذي  أيَِب  يَِدي.  ِمْن  أََحٌد  َفَها  يَْخطَ ْن  َولَ ًدا،  أَبَ َك  تَْهلِ ْن  لَ فَ ِديَّة،  أَبَ

ُهودُ، ِمْن  أََخَذ اليَ ا واآلُب َواِحد». فَ ِد اآلب. أَنَ َفَها ِمْن يَ ْقِدُر أََحٌد أَْن يَْخطَ ِمَن الُكّل، وال يَ

ِعْنِد اآلب،   ِمْن  ُكم  تُ أََريْ ِثريًَة  ًة كَ َحَسَن «أَْعاَمالً  يَُسوع:  ُهم  لَ اَل  قَ لِرَيُْجُموه.  َجِديٍد، ِحَجارًَة 

ْجِديف.  تَ لِ ْل  بَ َعَمٍل َحَسٍن نَرُْجُمَك،  لِ ُهود: «ال  ُه اليَ َها تَرُْجُمونَِني؟». أََجابَ ْن ِم افَألَيِّ َعَمٍل 

ا  أَنَ ُكم:  تَْورَاتِ يف  ِتَب  كُ «أَما  يَُسوع:  ُهم  أََجابَ ًها».  إِل ْفَسَك  نَ تَْجعُل  إِنَْسان،  َوأَنَْت  ألَنََّك، 

َمُة الله،  لِ ِهم كَ يْ إِلَ ِذيَن َصارَْت  الَّ ًة أُولِئَك  َه تَْدُعو آلِ ْورَاُة  انَِت التَ إِذَا كَ فَ إِنَُّكم آلَِهة؟  ُت  لْ قُ

إِىل  ُه  لَ وأَرَْس اآلُب  َسُه  قَدَّ الَّذي  ا  أَنَ ِيل،  وَن  تَُقولُ َف  َكيْ فَ الِكتَاب،  ْنَقَض  يُ أَْن  ِكُن  مُيْ وال 

فال  أيَِب،  أَْعاَمَل  أَْعَمُل  ال  ْنُت  كُ إِْن  الله؟  ُن  ابْ ا  أَنَ ُت:  لْ قُ أليَِنِّ  تَُجدِّف؛  أَنَْت  الَعالَم: 

لِيَك  وا  هِذِه األَْعاَمل،  قُ َصدِّ فَ ونَِني،  قُ تَُصدِّ تُم ال  ْن َها، وإِْن كُ َملُ أَْع ْنُت  إِذَا كُ ا  أَمَّ قُويِن،  تَُصدِّ

َت  لَ أَفْ فَ ه،  يْ َعلَ ْقِبُضوا  يَ أَْن  َجِديٍد  ِمْن  وا  َحاَولُ فَ َوأيَنِّ يف اآلب».  ِيفَّ  اآلَب  أَنَّ  ُنوا  وتُؤِْم وا  تَْعرِفُ

اَم ُهَناك.  أَقَ ُل، فَ بْ ُد ِمْن قَ َعمِّ ا يُ اَن يُوَحنَّ ُث كَ ِدِهم. وَعاَد يَُسوُع إِىل ِعْربِ األُرُْدّن، إِىل َحيْ ِمْن يَ

ُه يف  هَذا  الَ قَ لُّ َما  ا أَيَّ آيَة، ولِكْن، كُ يُوَحنَّ ْع  ْصَن يَ ْم  ُقولُون: «لَ يَ انُوا  ِثرُيوَن وكَ ِه كَ يْ إِلَ وأىََت 

ِثرُيون. ِه ُهَناَك كَ ِب ا». فآَمَن  اَن َحقًّ الرَُجِل كَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاّمس روين شمعون)

فيه  يلتقي  يوحنا  إنجيل  من  الكنيسة مشهد  لنا  تعرض  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

يسوع اليهود خالل عيد التجديد يف أورشليم، ما هو أوًّال عيد التجديد هذا عند اليهود؟

املذبح وتطهري  بناء  إعادة  رين  التجديد يف كّل سنة متذكّ بعيد  اليهود  يحتفل  الواقع،  يف  ܀ 
الهيكل بعد انتصار يهوذا املكايب عىل انطوخيوس السلوقي كام ورد يف سفر املكابيني االّوّل 

ز هذا العيد بالفرح واإلبتهاج باالنتصار الذي تحّقق لِام للهيكل  (١ مك ٤: ٣٦-٥٩)، يتميّ

وإىل جانبهم. ويجري خالله  الرّب معهم  اليهودّي وعالمة لحضور  اإلميان  ة يف  أهميّ من 

العيد.  هذا  يف  األنوار  رمزيّة  هنا  من  الشمعدان،  عىل  التي  الرسج  وإضاءة  البخور  حرق 

لحضور يسوع يف هذا العيد أهّمية كبرية، فهو كام قال مار بولس يف رسالته إىل العربانيني 

من  وأكمل  أعظم  خيمة  اجتاز  وقد  ة  املستقبليّ للخريات  كهنة  رئيس   ،(١١/٩-١٥ (عب 

سفر  يف  جديد  من  املذبح  بنت  التي  كتلك  برشيّة  بأيٍد  مصنوعة  غري  األوىل  الخيمة 

امليتة  األعامل  من  يطّهر ضامئرنا  أن  وقادٌر  لعهٍد جديد  الوسيط  إذًا  هو  يسوع  املكابيّني. 

العهد األوّل. من هنا تجديد  التيوس والثريان يفعل يف  وليس فقط أجسادنا كام كان دم 

هو  أيًضا  إمّنا  والخطيئة  امليتة  األعامل  من  املسيح  جسد  للكنيسة،  تجديٌد  هو  البيعة 

تجديد للهيكل الداخيل لكّل مؤمٍن بيسوع. كيف يُجّدد يسوع إذًا هيكلنا الداخيل؟

܀ يؤكّد يسوع لليهود الذين يسألونه إن كان هو املسيح أنّه الراعي الذي تسمع صوته الخراف. 
تسمع الخراف صوت الراعي وتتبعه فيعطيها الحياة األبديّة ليك ال تهلك. صوت يسوع هو 

الذي يجّددنا، كلمته هي التي تقودنا ليك ال نضيع. ليك أتجّدد إذًا، أنا مدعو ليك أسمع 

صوت يسوع يف حيايت. صوت يسوع يتجّىل يف كلمة الله، تلك التي تلمس قلبي وفكري 
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و تحايك واقعي وتعيدين إىل حظرية الخراف يك أتغّذى من راعّي الوحيد يسوع. صوت يسوع 

يتجّىل أيًضا يف كنيستي التي تقود شعبها، الكنيسة التي تعلّم منطلقة من َهدي الروح 

إىل  دوًما  وتقودين  تجّددين  لكنيستي  طاعتي  والقّديسني.  اآلباء  باختبار  ُمستنرية  القدس 

املراعي الخصيبة التي ال يعوزين يشء من بعدها.

܀ يحاول اليهود يف هذا املشهد أن يقتلوا يسوع ألنّه يف نظرهم يجعل نفسه الله وهو إنسان. 
د لهم أنّه يعمل أعامل أبيه ألّن اآلب فيه وهو يف اآلب. هذه األعامل هي التي  أّما يسوع فيؤكّ

يتجّىل فيها حضور وعمل الله يف العامل: عمله يف الطبيعة التي خلقها، عمله يف اآلخر 

الذي خلقه عىل صورته كمثاله، عمله ّيف ويف حيايت وخاّصًة يف ضعفي. وهنا يأيت يسوع 

ا. ليجّددين يف قلب ضعفي وتظهر أعامله القديرة يف أماكن حيايت غري املُجِدية برشيًّ

عّيل  بنوره  ويُرشق  نفيس  يجّدد  ليك  الرّب  إىل  نفيس  أرفع  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

ويُيضء هيكيل فأكون صورة له ويصبح هو ّيف وأنا فيه كام هو يف اآلب واآلب فيه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

الساِمي  يِمِه  علِ تَ ِب اَر  َوأَنَ ة،  الَخِطيئَ وَم  ُغيُ ِم  املُظلِ العامِل  ٰهذا  عن  َد  بَدَّ الّذي  وُر  النُّ أَيُّها 

ِه لألَحياِء  أَبَرصَِت الُشُعوُب الجالَِسُة يف ِظَالِل املَوِت نُورًا َعِظياًم، وكاَن ِب ُعُقوَل البََرش، فَ

وس، اآلَن وإىل  الُقدُّ َوُروَحَك  اَك  أَبَ ُد  َنا نشكرَُك لذلَِك يا رّب ومُنَجِّ إنَّ واألَمواِت الخالص. 

األبد.

(من صالة �ساء أحد جتديد وتقد�س ابليعة، صالة املؤمن، زمن امليالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
ريّب أنا ورقٌة بيضاء

ريّب أنا ورقٌة بيضاء

أُرسم عليها كّل ما تشاء

اُع وأنت الريُح  إيّن الرشِّ

ا ارحْل يب حيثُام تشاء هيّ

إيّن الرَياُع وأنت الفكُر

ا اكتْب يب كيَفام تشاء هيّ

اللّحُن القيثاُر وأنت  إيّن 

ا اعزِْف يب قدَر ما تشاء هيّ



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

َكرُِّموَن  يُ الّذيَن  عىل  الرَِّحيم،  اإللُه  أيُّها  َك،  عَمتَ نِ أَِفْض 

تجديِدها  عيِد  يَوِم  يف  ة،  الرَُّسوليَّ الَجاِمَعَة  َك  بيَعتَ

َك،  تَ َك، وأَرِْشْدُهم إىل َمْعرِفَ َمتَ َكلِ رُْهم ِب ارك. أَنِ وتقديِسها املُبَ

اِة  بالَحيَ اآليت  ويف  راِحِمَك،  مِبَ الَعالَم  هذا  يف  يِهم  َعلَ ِعم  وأَنْ الَحّق،  ِز  ُخبْ زَِك،  ِبُخبْ َوَزوِّدُْهم 

ُعوا إليَك املجَد ُهَنا وَُهناك، وإىل أِبيَك وروِحَك الُقّدوس. اآلَن وإىل األبد. رَيفَ ِديَّة، فَ األَبَ

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة – صالة املؤمن)
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 طُوبَيْك ِعدتُو

ِنيَسَة اإلمياْن ِك يا كَ طُوىب لَ

ْرباْن با قُ يِّ زًا طَ ِك أعطاِك ُخبْ يبُ ِخطِّ

يف ُعرِْسِك أَْسَقاِك َخْمرًَة تُْروي الَعطْشاْن

بيِه ُروْح يِه ناْر والَخْمَر اْرشَ لِ َز أْكُ ألُخبْ

اِر ازْدَاين والرُّوْح وَادُْخيل ِخْدَر األَنواْر بالنَّ

܀܀܀

نيَستَْك ن، يا رَّب، يف األَرِْض كَ أمِّ

َض الُحّب وَادَْعْم فيها وَْحَدتَْك يْ وَاْسُكْب فيها فَ

ْك تَ ا هاِديْن يُرُْضوَن َمِشيئَ أَرِْسْل رُْعيانً

ِد ْغُهْم دَاَر الُخلْ لِّ وَاْجَمْع َشْمَل املُؤِْمننْي بَ

وَم تأيِْت باملَْجِد يسنْي يَ بَنَي َجوِق الِقدِّ

܀܀܀

(صالة صباح أحد تقد�س ابليعة، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك، ١٩٧٧)

أشعيا ٦٠/ ١-٥أ؛ ١٩-٢٢
َمَة تَُغطِّي  لْ يِك ܀ ها إِنَّ الظُّ ܀ قومي استنريي فإِنَّ نورَِك قد واىف وَمجَد الرَّبِّ قد أَرشََق علَ

َرتاءَى َمجُده ܀  يِك يَ عوب ܀ ولِكن عليِك يُرشُِق الرَّّب وعلَ َم يَشُمُل الشُّ األَرض والَغامَم املُظلِ

ُهُم  لُّ ِك وآنظُري كُ فتَسرُي األَُمُم يف نورِِك واملُلوُك يف ِضياِء إِْرشاِقِك ܀ إِرفَعي َعيَنيِك إِىل ما َحولَ

ناتُِك يُحَملَن عىل الَورْك ܀ حيَنئٍذ تَنظُريَن  يِك ܀ بَنوِك ِمن بَعيٍد يَأتون وبَ َمعوا وأَتوا إِلَ آجتَ

هار ܀ وال  لَِك يف النَّ مُس ِمن بَعُد نوراً  ال تَكوُن الشَّ بِك َوينَرشِح ܀  لْ َهلَّلني ويَخُفُق قَ وتَتَ

܀ ال  ِك  يَكوُن َجاللَ ُهِك  وإِل اً  ِديّ أَبَ ِك نوراً  لَ يَكوُن  الرَّبُّ  بِل  يل  اللَّ ه يف  ِبِضيائِ الَقَمُر  يُنريُِك 

اُم  أَيَّ وتَكوُن  اً  ِديّ أَبَ نوراً  ِك  لَ يَكوُن  الرَّبَّ  ِألَنَّ  ܀  يَنُقص  ال  َمرُِك  وقَ بَعُد  ِمن  َشمُسِك  تَغرُُب 

َغرْيس  فَرُع  ܀ هو  يَرُِث األَرض  ِد  ولِألَبَ أَبْراراً  ه  لُّ كُ ِك  َشعبُ ويَكوُن  ܀  آنَقَضت  قِد  َمناَحِتِك 

ُل  ا الرَّبَّ أَُعجِّ ًة َعظيمة أَن غرُي يَصرُي أُمَّ د ܀ الَقليُل يَصرُي أَلفاً والصَّ وَعَمُل يََديَّ وِبه أمَتَجَّ

ه ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. ذلك يف ميقاتِ

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 (عب ١١/٩-١٥)

اِت الَعْهِد األَوَّل، يَ َعدِّ تَ لِ ِفَداًء  ْد َصاَر َموتُُه  َعْهٍد َجِديد، وقَ لِ َو الَوِسيُط  ُه فَ " لِذلَِك 

ِدّي " وَن َوْعَد املِرْيَاِث األَبَ ِه املَْدُعوُّ اَل ِب َن َحتَّى يَ

     
              
١٨ ١٦         

  

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

(يو ٢٢/١٠-٤٢)

يف  تََمىشَّ  يَ يَُسوُع  اَن  وكَ اء.  الِشتَ ْصُل  فَ اَن  وكَ يم،  أُورََشلِ يف  ْجِديِد  التَ ِعيُد  َحاَن 

ُفوَسَنا  ِقي نُ ُه: «إِىل َمتَى تُبْ وَن لَ ُقولُ ُهوُد وأََخُذوا يَ ِه اليَ أََحاَط ِب اَمن. فَ يْ َكل، يف ِرَواِق ُسلَ الَهيْ

ُكم  لِكنَّ لَُكم،  ُه  تُ لْ «قُ يَُسوع:  ُهم  أََجابَ َرصَاَحًة».  َنا  لَ ُه  لْ ُق فَ املَِسيح،  أَنَْت  ْنَت  كُ إِْن  رَة؟  َحائِ

ُكم ال تُؤِْمُنون، ألَنَُّكم  اْسِم أيَِب ِهَي تَْشَهُد ِيل. لِكنَّ ا ِب َها أَنَ َملُ ِتي أَْع ال تُؤِْمُنون. أَألَْعاَمُل الَّ

اًة  َحيَ أُْعِطيَها  ا  وأَنَ ُعِني.  بَ تَتْ وِهي  َها،  أَْعرِفُ ا  وأَنَ َصْويِت،  تَْسَمُع  ِخرَاِيف  ِخرَاِيف.  ِمْن  م  ْستُ لَ

ُم  أَْعظَ ُهَو  اَها  إِيَّ ايِن  أَْعطَ الَّذي  أيَِب  يَِدي.  ِمْن  أََحٌد  َفَها  يَْخطَ ْن  َولَ ًدا،  أَبَ َك  تَْهلِ ْن  لَ فَ ِديَّة،  أَبَ

ُهودُ، ِمْن  أََخَذ اليَ ا واآلُب َواِحد». فَ ِد اآلب. أَنَ َفَها ِمْن يَ ْقِدُر أََحٌد أَْن يَْخطَ ِمَن الُكّل، وال يَ

ِعْنِد اآلب،   ِمْن  ُكم  تُ أََريْ ِثريًَة  ًة كَ َحَسَن «أَْعاَمالً  يَُسوع:  ُهم  لَ اَل  قَ لِرَيُْجُموه.  َجِديٍد، ِحَجارًَة 

ْجِديف.  تَ لِ ْل  بَ َعَمٍل َحَسٍن نَرُْجُمَك،  لِ ُهود: «ال  ُه اليَ َها تَرُْجُمونَِني؟». أََجابَ ْن ِم افَألَيِّ َعَمٍل 

ا  أَنَ ُكم:  تَْورَاتِ يف  ِتَب  كُ «أَما  يَُسوع:  ُهم  أََجابَ ًها».  إِل ْفَسَك  نَ تَْجعُل  إِنَْسان،  َوأَنَْت  ألَنََّك، 

َمُة الله،  لِ ِهم كَ يْ إِلَ ِذيَن َصارَْت  الَّ ًة أُولِئَك  َه تَْدُعو آلِ ْورَاُة  انَِت التَ إِذَا كَ فَ إِنَُّكم آلَِهة؟  ُت  لْ قُ

إِىل  ُه  لَ وأَرَْس اآلُب  َسُه  قَدَّ الَّذي  ا  أَنَ ِيل،  وَن  تَُقولُ َف  َكيْ فَ الِكتَاب،  ْنَقَض  يُ أَْن  ِكُن  مُيْ وال 

فال  أيَِب،  أَْعاَمَل  أَْعَمُل  ال  ْنُت  كُ إِْن  الله؟  ُن  ابْ ا  أَنَ ُت:  لْ قُ أليَِنِّ  تَُجدِّف؛  أَنَْت  الَعالَم: 

لِيَك  وا  هِذِه األَْعاَمل،  قُ َصدِّ فَ ونَِني،  قُ تَُصدِّ تُم ال  ْن َها، وإِْن كُ َملُ أَْع ْنُت  إِذَا كُ ا  أَمَّ قُويِن،  تَُصدِّ

َت  لَ أَفْ فَ ه،  يْ َعلَ ْقِبُضوا  يَ أَْن  َجِديٍد  ِمْن  وا  َحاَولُ فَ َوأيَنِّ يف اآلب».  ِيفَّ  اآلَب  أَنَّ  ُنوا  وتُؤِْم وا  تَْعرِفُ

اَم ُهَناك.  أَقَ ُل، فَ بْ ُد ِمْن قَ َعمِّ ا يُ اَن يُوَحنَّ ُث كَ ِدِهم. وَعاَد يَُسوُع إِىل ِعْربِ األُرُْدّن، إِىل َحيْ ِمْن يَ

ُه يف  هَذا  الَ قَ لُّ َما  ا أَيَّ آيَة، ولِكْن، كُ يُوَحنَّ ْع  ْصَن يَ ْم  ُقولُون: «لَ يَ انُوا  ِثرُيوَن وكَ ِه كَ يْ إِلَ وأىََت 

ِثرُيون. ِه ُهَناَك كَ ِب ا». فآَمَن  اَن َحقًّ الرَُجِل كَ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاّمس روين شمعون)

فيه  يلتقي  يوحنا  إنجيل  من  الكنيسة مشهد  لنا  تعرض  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

يسوع اليهود خالل عيد التجديد يف أورشليم، ما هو أوًّال عيد التجديد هذا عند اليهود؟

املذبح وتطهري  بناء  إعادة  رين  التجديد يف كّل سنة متذكّ بعيد  اليهود  يحتفل  الواقع،  يف  ܀ 
الهيكل بعد انتصار يهوذا املكايب عىل انطوخيوس السلوقي كام ورد يف سفر املكابيني االّوّل 

ز هذا العيد بالفرح واإلبتهاج باالنتصار الذي تحّقق لِام للهيكل  (١ مك ٤: ٣٦-٥٩)، يتميّ

وإىل جانبهم. ويجري خالله  الرّب معهم  اليهودّي وعالمة لحضور  اإلميان  ة يف  أهميّ من 

العيد.  هذا  يف  األنوار  رمزيّة  هنا  من  الشمعدان،  عىل  التي  الرسج  وإضاءة  البخور  حرق 

لحضور يسوع يف هذا العيد أهّمية كبرية، فهو كام قال مار بولس يف رسالته إىل العربانيني 

من  وأكمل  أعظم  خيمة  اجتاز  وقد  ة  املستقبليّ للخريات  كهنة  رئيس   ،(١١/٩-١٥ (عب 

سفر  يف  جديد  من  املذبح  بنت  التي  كتلك  برشيّة  بأيٍد  مصنوعة  غري  األوىل  الخيمة 

امليتة  األعامل  من  يطّهر ضامئرنا  أن  وقادٌر  لعهٍد جديد  الوسيط  إذًا  هو  يسوع  املكابيّني. 

العهد األوّل. من هنا تجديد  التيوس والثريان يفعل يف  وليس فقط أجسادنا كام كان دم 

هو  أيًضا  إمّنا  والخطيئة  امليتة  األعامل  من  املسيح  جسد  للكنيسة،  تجديٌد  هو  البيعة 

تجديد للهيكل الداخيل لكّل مؤمٍن بيسوع. كيف يُجّدد يسوع إذًا هيكلنا الداخيل؟

܀ يؤكّد يسوع لليهود الذين يسألونه إن كان هو املسيح أنّه الراعي الذي تسمع صوته الخراف. 
تسمع الخراف صوت الراعي وتتبعه فيعطيها الحياة األبديّة ليك ال تهلك. صوت يسوع هو 

الذي يجّددنا، كلمته هي التي تقودنا ليك ال نضيع. ليك أتجّدد إذًا، أنا مدعو ليك أسمع 

صوت يسوع يف حيايت. صوت يسوع يتجّىل يف كلمة الله، تلك التي تلمس قلبي وفكري 
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و تحايك واقعي وتعيدين إىل حظرية الخراف يك أتغّذى من راعّي الوحيد يسوع. صوت يسوع 

يتجّىل أيًضا يف كنيستي التي تقود شعبها، الكنيسة التي تعلّم منطلقة من َهدي الروح 

إىل  دوًما  وتقودين  تجّددين  لكنيستي  طاعتي  والقّديسني.  اآلباء  باختبار  ُمستنرية  القدس 

املراعي الخصيبة التي ال يعوزين يشء من بعدها.

܀ يحاول اليهود يف هذا املشهد أن يقتلوا يسوع ألنّه يف نظرهم يجعل نفسه الله وهو إنسان. 
د لهم أنّه يعمل أعامل أبيه ألّن اآلب فيه وهو يف اآلب. هذه األعامل هي التي  أّما يسوع فيؤكّ

يتجّىل فيها حضور وعمل الله يف العامل: عمله يف الطبيعة التي خلقها، عمله يف اآلخر 

الذي خلقه عىل صورته كمثاله، عمله ّيف ويف حيايت وخاّصًة يف ضعفي. وهنا يأيت يسوع 

ا. ليجّددين يف قلب ضعفي وتظهر أعامله القديرة يف أماكن حيايت غري املُجِدية برشيًّ

عّيل  بنوره  ويُرشق  نفيس  يجّدد  ليك  الرّب  إىل  نفيس  أرفع  البيعة،  تجديد  أحد  يف 

ويُيضء هيكيل فأكون صورة له ويصبح هو ّيف وأنا فيه كام هو يف اآلب واآلب فيه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

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

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

الساِمي  يِمِه  علِ تَ ِب اَر  َوأَنَ ة،  الَخِطيئَ وَم  ُغيُ ِم  املُظلِ العامِل  ٰهذا  عن  َد  بَدَّ الّذي  وُر  النُّ أَيُّها 

ِه لألَحياِء  أَبَرصَِت الُشُعوُب الجالَِسُة يف ِظَالِل املَوِت نُورًا َعِظياًم، وكاَن ِب ُعُقوَل البََرش، فَ

وس، اآلَن وإىل  الُقدُّ َوُروَحَك  اَك  أَبَ ُد  َنا نشكرَُك لذلَِك يا رّب ومُنَجِّ إنَّ واألَمواِت الخالص. 

األبد.

(من صالة �ساء أحد جتديد وتقد�س ابليعة، صالة املؤمن، زمن امليالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
ريّب أنا ورقٌة بيضاء

ريّب أنا ورقٌة بيضاء

أُرسم عليها كّل ما تشاء

اُع وأنت الريُح  إيّن الرشِّ

ا ارحْل يب حيثُام تشاء هيّ

إيّن الرَياُع وأنت الفكُر

ا اكتْب يب كيَفام تشاء هيّ

اللّحُن القيثاُر وأنت  إيّن 

ا اعزِْف يب قدَر ما تشاء هيّ


