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األحد الثالث من زمن القيامة
ظهور �سوع تللميذي عّماوس
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ِقياَمِتَك املَجيدة، يف ذِكرى  َفرَِح  لِ أيُّها الربُّ يسوع،  لنا،  أَهِّ

َك  َنعرِفَ لِ نا  وبَ لُ وقُ نا  ونَ ُعيُ إفتَح  عاّموس.  ِتلميَذي  لِ ُهورَِك  ظُ

َنا، حتّى  يَسطَع نُوَر ِقياَمِتَك وليُِضئ يف حياتِ َعك، ولْ تبَ ونَ

رٍَح رافعنَي املَجَد  َنسري َمَعَك بثباٍت وفَ ا الَقلَق والخوف، فَ َن لِب ُزوَل ِمن قَ نا الطَريَق ويَ تَْنَجِيلَ لَ

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك وإىل أَبيَك املُبارك وُروِحَك الحّي القدُّ إِلَ

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

١

ترتيلة األحد
َنا بالُحبِّ َمغُموْر لبُ نا يا نُورًا ِمن نُوْر ِجئناَك وقَ يا يَسوُع َربَّ

ور. َنا بالنُّ لبَ َنا وامَأل قَ ا ُحبَّ ل ِمّن فاقبَ

َنا حتّى نَراَك ْر َعقلَ وِّ َنا ُحبٌّ ِسواَك أنَت نَ يا يَُسوُع ما لَ

يف الُقرباِن أعِطَنا يا ربُّ أن نَلقاَك

ُنوِك ُم نَحُن بَ رَنِّ ا يُ َن لبُ ُم الِبكُر نَدعوِك قَ ا يا َمريَ َن أُمَّ

ُم باركينا نَرجوِك َقدَّ تَ ِمنِك نَ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَّقي َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال ميوت، قدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

 املزمور ٢٧

عَيلَّ  َم  تََقدَّ إِذا  ܀  أَفزَع؟  ن  فِممَّ َحيايت  ِحْصُن  الرَّبُّ  أَخاف؟  ن  فِممَّ وَخاليص  نوري  الرَّبُّ 

وا لَْحمي ُمضاِيِقيَّ وأَْعدايئ، فإِنَّهم يَعرُثوَن ويَسُقطون. ܀ إِذا اْصطَفَّ عَيلَّ  لُ األَْرشاُر لِيأكُ

الرَّبَّ  سألُت  واِحدًة  ܀  َقتي.  ثِ ذلَك  ففي  ِقتاٌل،  عَيلَّ  قاَم  وإِن  لْبي  قَ يَخاُف  فال  َعسكٌر 

َل يف  وأَتأمَّ الرَّبِّ  نَعيَم  َن  أُعاِي لِيَك  أَيَّام حيايت  َجميَع  الرَّبِّ  يِت  ببَ أُقيَم  أَن  تَِمس  أَل اها  وإِيَّ

ُعني  يَرفَ يَسُرتيُن وعىل َصخرٍَة  ِه  أيُن وِبِسرتِ ِخبائِ يَخبَ يَوَم الرشِّ  ُه يف َخيَمِته  ِألَنَّ ܀  ه.  َهيَكلِ

أَعزُِف  ܀  َخيَمِته.  يف  أَذبَُح  ُهتاٍف  ائَح  وذَب َحويل  ِمن  أَْعدايئ  وَق  فَ رأيس  ْعلو  يَ فحيَنئٍذ  ܀ 

لِلرَّبِّ وأُنِشد. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.
فرتة صمت (...)

ِمْن رسالة اليوم (٢طيم ٢/ ٨-١٣)

اُه  َكرْنَ أَنْ وإِْن  َمَعُه،  ْك  لِ مَنْ ا  َصَربْنَ وإِْن  َمَعُه،  نَْحَي  َمَعُه  ا  َن تْ ُم إِْن  َمة:  الَكلِ ِهَي  ٌة  "َصاِدقَ

ْفَسُه!" نَ ْنِكَر  يُ ْقِدُر أَْن  يَ ُه ال  يًنا، ألَنَّ َقى أَِم بْ يَ َو  ُه فَ اَء  َن أَُم ا َغرَي  نَّ ْنِكرْنَا، وإِْن كُ يُ

     
       
          

  

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

(لو ١٣/٢٤ - ٣٥) 

َعِة  ْحَو َسبْ ُعُد نَ ُوس، تَبْ ٍة تُْدَعى ِعامَّ ْريَ نْيِ إَِىل قَ ْوِم َعيِنِه، كاَن اثَْناِن ِمْنُهم ذَاِهبَ        َويف اليَ

ِتي َحَدثَْت. الَّ َك األُُموِر  لْ تِ ِبُكلِّ  َحاَدثَاِن  تَ يَ ا  يم. وَكانَ أُورََشلِ اٍل َعْن  يَ أَْم

ِسرُي  يَ َورَاَح  ِمْنُهاَم،  َرتََب  اقْ ِد  قَ ْفُسُه  نَ يَُسوُع  إِذَا  َساءَالن،  تَ َويَ َحاَدثَاِن  تَ يَ ُهاَم  وفياَم         

ُهاَم: "َما هَذا الَكالُم الَّذي  َقاَل لَ ا ُهَو فَ ِه. أَمَّ ِت ُهاَم أُْمِسَكْت َعْن َمْعرِفَ َن يُ َمَعُهاَم. ولِكنَّ أَْع

وبَاس،  يُ لْ كِ واْسُمُه  أََحُدُهاَم،  َوأََجاَب  َعاِبَسني.  َفا  َوقَ فَ تَِسريَان؟".  اَم  تُ َوأَنْ ِه،  ِب َحاَدثَاِن  تَتَ

َم َما َحَدَث ِفيَها هِذِه األَيَّام؟".  تَْعلَ يم، فَال  أَنَْت َوْحَدَك َغِريٌب َعْن أُورََشلِ ُه: "َهْل  َقاَل لَ فَ

ا  يًّ ِب نَ رَُجالً  اَن  كَ الَّذي  ّي،  اِرصِ النَّ ُسوَع  يَ ِب ُق  َعلَّ تَ يَ "َما  ُه:  لَ َقاال  فَ ِهَي؟".  "وَما  ُهاَم:  لَ َقاَل  فَ

ْحَكَم  يُ لِ ا  ا َوُرؤََساؤُنَ ارُن َمُه أَْحبَ لَ أَْس َف  يْ ِه. وكَ لِّ ْعِب كُ اَم اللِه َوالشَّ دَّ الَقْوِل َوالِفْعل، قُ ِب ا  ِويًّ قَ

يل. ْفِدي إِْرسَائِ يَُكوَن ُهَو الَّذي َسيَ أَْن  نَرُْجو  نَْحُن  ا  نَّ وه! وكُ بُ َف َصلَ يْ ِباملَْوت، وَكَ ِه  يْ َعلَ

َساِء ِمْن  ْعَض النِّ َك األَْحَداث. لِكنَّ بَ لْ ْعَد تِ الُِث بَ ْوُم الثَّ هَذا ُهَو اليَ ِه، فَ لِّ َولِكْن َمَع هَذا كُ

رََجْعَن  ِجْدَن َجَسَد يَُسوع، فَ ْم يَ َد الَفْجر، َولَ ُهنَّ ذََهنْبَ إَِىل الَقْربِ ِعْن َنا، ألَنَّ ا أَْدَهْشَن َن َجاَمَعِت

ُه َحّي! إِنَّ وا  الُ َوقَ ُهنَّ  لَ تَرَاَءْوا  َكًة  ُهنَّ َشاَهْدَن َمالئِ إِنَّ َن  لْ َوقُ

ا يَُسوُع  َساء، َوأَمَّ ِت النِّ الَ اَم قَ َوَجُدوُه هكَذا كَ ا إِىل الَقْرب، فَ َن ِذيَن َمَع ْوٌم ِمَن الَّ        وَمَىض قَ

َما  ِبُكلِّ  اِن  اإلمِْيَ يف  الَقلِْب  ِي  ِطيئَ َوبَ الَفْهم،  ِي  َعِدميَ ا  "يَ يَُسوع:  ُهاَم  لَ فَقاَل  َرْوه".  يَ ْم  لَ فَ

يف  ْدُخَل  يَ ثُمَّ  اآلالم،  َك  لْ تِ َعايِنَ  يُ أَْن  املَِسيِح  َعَىل  يَِجُب  اَن  كَ أََما  اء!  يَ ِب األَنْ ِه  ِب َم  تََكلَّ

َمْجِدِه؟".

اء.  يَ ِب وَىس َوَجِميعِ األَنْ ِدئًا مِبُ تَ ُمبْ َسة،  ِب املَُقدَّ لِّ الُكتُ ِه يف كُ ِب ُق  َعلَّ تَ يَ ُهاَم َما  لَ  َ        َوفَرسَّ

َعد.  أَبْ َمَكاٍن  إِىل  ذَاِهٌب  ُه  أَنَّ ِب يَُسوُع  اَهَر  ظَ فتَ َها،  يْ إِلَ نْيِ  ذَاِهبَ ا  انَ كَ الَّتي  ِة  ْريَ الَق ِمَن  ا  َرتَبَ واقْ

ْمُكَث  يَ لِ َدَخَل  فَ َهار".  النَّ َوَماَل  املََساء،  َحاَن  َقْد  فَ َمَعَنا،  "أُْمُكْث  لَني:  ائِ قَ ِه  ِب َكا  َمسَّ تَ فَ

ُهاَم. اَولَ َرسَ، ونَ ارََك، وَكَ زَ، وبَ الُخبْ أََخَذ  َمَعُهاَم،  ا  ِكئً ُمتَّ اَن  َمَعُهاَم. وِفياَم كَ

ا  أََحُدُهاَم لِآلَخر: "أََم َقاَل  فَ ُهاَم.  َعْن تََوارَى  ْد  قَ ُهَو  إِذَا  فَ اُه،  ُنُهاَم، َوَعرَفَ يُ أَْع َحْت  َفتَ        فانْ

اَما  وقَ الُكتُب؟".  ا  َن لَ َويَْرشَُح  ِريق،  الطَّ يف  ُمَنا  َكلِّ يُ اَن  كَ ِحنَي  ِفيَنا،  ا  رًِم ُمْضطَ َنا  بُ لْ قَ اَن  كَ

َمَعُهم  ِذيَن  َوالَّ َعَرشَ  األََحَد  َوَجَدا  فَ يم،  أُورََشلِ إَِىل  َورََجَعا  َها،  ِن َعيْ اَعِة  السَّ َك  لْ تِ يف 

يُْخِرباِن  ا  فَكانَ ُهاَم  ا  أَمَّ لِِسْمَعان!".  ام، وتَرَاَءى  قَ الرَّبَّ  إِنَّ  ا  ُقولُون: "َحقًّ يَ َوُهم  ِمِعني،  ُمْجتَ

ز. ْرسِ الُخبْ ا يَُسوَع ِعْنَد كَ َف َعرَفَ يْ ِريق، وَكَ ا َحَدَث يف الطَّ مِبَ

بعض األفكار للتأّمل
الحدث  هذا  بقي  إمّنا  األموات،  بني  من  يسوع  بقيامة  علٍم  عىل  كانا  عاّموس  تلميذا 

مجرّد خٍرب دون أن يؤثّر عىل حياتهام فقّررا العودة اىل نقطة الصفر. غري أّن اللقاء مع 

أعينهام  فتح  قد  الخبز  وكرس  كلمته،  وسامع  معه،  والّسري  األموات  بني  من  القائم 

للتبشري: وانطلقا  فعرفاه 

بالقائم  التقيُت فعًال  أّم  القيامة مجرّد خٍرب عاديٍّ يف حيايت،  وأنا هل ما زال حدث  ܀ 
غريِّ  فيُ املعرفة،  اىل  يرشدين  ه  وتركتُ حيايت  طريق  يف  معه  ومشيُت  األموات  بني  من 

البشارة؟ قلبي ويشعل ّيف حامس 

ا،  ومحبطً وتعيًسا  بالقيامِة  ا  مؤمًن عيِنه  الوقِت  يف  يكون  أن  للمسيحّي  ميكن  ال  ܀ 
فاإلمياُن بالقيامِة يعني عيَش الفرِح والّسالِم عىل الرّغِم من الّصعوباِت والتّحّدياِت 

والخوف  القلق  قلب  يف  والّسالم  الفرح  لهذا  فعًال  أشهد  املؤمن  أنا  هل  ة.  اليوميّ

الّذين نعيشهام يف هذه األيام؟

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

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

أن  دون  شفعاءنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

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 الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.      (فرتة صمت لِ

صالة الشكر
أُعُضد  ُفُعه،  َن يَ ما  ا  ِمنَّ كُالًّ  فامَنح  نا،  حياتِ تَدبرَي  ُل  نوكِ إليَك  املجد،  ملُك  املسيُح  أيّها 

نُهم تعليَمَك  قِّ ِتَك. ربِّ األطفاَل ولَ اَن بِحفِظ عنايَ ف الُشبّ َك الُعظمى. عفِّ الشيوَخ بقوَّتِ

َك املجُد مع أبيَك وروِحَك القّدوس، اآلن  اإللهّي. واختُم كلَّ واحٍد بصليِبَك الظافر. ولَ

وإىل األبد آمني.                        (من صلوات ا�شكر يف نافور يوحنا مارون)

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

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

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،             ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ
ا. ويَ لُ ܀ َهلِ يِه،  ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ
ا. ويَ لُ اَل،                        ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ
ا. ويَ لُ ا،        ܀ َهلِ َن ܀  تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ
ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،   ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀  إفرَِحي َوتََهلَّ
ا. ويَ لُ ا،               ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀  ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

ويف  َمَعَك  ونَسرَي  الُنوِر  َحَة  أسلِ َس  لبَ ونَ لَمِة  الظُ أعامَل  َعّنا  لَنخلَع  نورََك  ربُّ  يا  َهبنا 

أيُّها  ْن  كُ الُقُدس.  الُروِح  رٌَح يف  وفَ ِبرٌّ وَسالٌم  الّذي هو  ُكوتَُك  َملَ َهدِيَك إىل اآلب. وليأِت 

الّتي  ِة  املَعرِفَ إىل  َغ  بلُ نَ علٍم، حتى  وكلِّ  مٍة  لِ كَ لِّ  كُ نَستَغِني يف  بِه  الّذي  ُمنا  ُمَعلِّ ُم  لِّ املَُع

َدَك  ُنَمجِّ فَ َوجِهَك  نُوَر  الَسامِء  يف  َونَرى  َسالُمَك  وِبنا  لُ قُ يف  َك  ملِ يَ فَ َعقٍل،  لَّ  كُ تَُفوُق 

َحَك َمَع أبيَك املُبارِك وُروِحَك الحيِّ القّدوس، إىل األبد. آمني ونُسبِّ

(من صالة املؤمن، ختام صالة ا�سدر يف صباح األحد اثلالث من زمن القيامة - بترّصف) 

ترتيلة الختام
خُر أَنَت الرَّبُّ املسيح) لحن: إَِمْر َقْيُسو (َقاَل الصَّ

ْن َشكَّ األَوهاْم ُه األَكفاَن، قاْم!     قاَم، َجىلَّ َعمَّ أَلْقى الَحيُّ َعْن

ُه األَتراْح تْ فَّ لَ ايب  َماَجِت األَرُض باألَفراْح والسَّ

لِلُمْحِيي، صاَح: قاْم! خرَّ املَوُت العايت 

تْالً لِلَموِت ماْت! ُه قَ ِوي الَقْربُ ُمْحِيي األَمواْت؟      لِكنَّ كيَف يَطْ

األَقطاْر لِلبُرشى  فاْهتزَّْت  اْر  الجبَّ يقَظ  اْستَ كالغايف 

ْت َمجَد ُمحيي األَمواْت! َغنَّ نيا قد  والدُّ



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

ِقياَمِتَك املَجيدة، يف ذِكرى  َفرَِح  لِ أيُّها الربُّ يسوع،  لنا،  أَهِّ

َك  َنعرِفَ لِ نا  وبَ لُ وقُ نا  ونَ ُعيُ إفتَح  عاّموس.  ِتلميَذي  لِ ُهورَِك  ظُ

َنا، حتّى  يَسطَع نُوَر ِقياَمِتَك وليُِضئ يف حياتِ َعك، ولْ تبَ ونَ

رٍَح رافعنَي املَجَد  َنسري َمَعَك بثباٍت وفَ ا الَقلَق والخوف، فَ َن لِب ُزوَل ِمن قَ نا الطَريَق ويَ تَْنَجِيلَ لَ

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك وإىل أَبيَك املُبارك وُروِحَك الحّي القدُّ إِلَ

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً
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ترتيلة األحد
َنا بالُحبِّ َمغُموْر لبُ نا يا نُورًا ِمن نُوْر ِجئناَك وقَ يا يَسوُع َربَّ

ور. َنا بالنُّ لبَ َنا وامَأل قَ ا ُحبَّ ل ِمّن فاقبَ

َنا حتّى نَراَك ْر َعقلَ وِّ َنا ُحبٌّ ِسواَك أنَت نَ يا يَُسوُع ما لَ

يف الُقرباِن أعِطَنا يا ربُّ أن نَلقاَك

ُنوِك ُم نَحُن بَ رَنِّ ا يُ َن لبُ ُم الِبكُر نَدعوِك قَ ا يا َمريَ َن أُمَّ

ُم باركينا نَرجوِك َقدَّ تَ ِمنِك نَ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَّقي َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال ميوت، قدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

 املزمور ٢٧

عَيلَّ  َم  تََقدَّ إِذا  ܀  أَفزَع؟  ن  فِممَّ َحيايت  ِحْصُن  الرَّبُّ  أَخاف؟  ن  فِممَّ وَخاليص  نوري  الرَّبُّ 

وا لَْحمي ُمضاِيِقيَّ وأَْعدايئ، فإِنَّهم يَعرُثوَن ويَسُقطون. ܀ إِذا اْصطَفَّ عَيلَّ  لُ األَْرشاُر لِيأكُ

الرَّبَّ  سألُت  واِحدًة  ܀  َقتي.  ثِ ذلَك  ففي  ِقتاٌل،  عَيلَّ  قاَم  وإِن  لْبي  قَ يَخاُف  فال  َعسكٌر 

َل يف  وأَتأمَّ الرَّبِّ  نَعيَم  َن  أُعاِي لِيَك  أَيَّام حيايت  َجميَع  الرَّبِّ  يِت  ببَ أُقيَم  أَن  تَِمس  أَل اها  وإِيَّ

ُعني  يَرفَ يَسُرتيُن وعىل َصخرٍَة  ِه  أيُن وِبِسرتِ ِخبائِ يَخبَ يَوَم الرشِّ  ُه يف َخيَمِته  ِألَنَّ ܀  ه.  َهيَكلِ

أَعزُِف  ܀  َخيَمِته.  يف  أَذبَُح  ُهتاٍف  ائَح  وذَب َحويل  ِمن  أَْعدايئ  وَق  فَ رأيس  ْعلو  يَ فحيَنئٍذ  ܀ 

لِلرَّبِّ وأُنِشد. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.
فرتة صمت (...)

ِمْن رسالة اليوم (٢طيم ٢/ ٨-١٣)

اُه  َكرْنَ أَنْ وإِْن  َمَعُه،  ْك  لِ مَنْ ا  َصَربْنَ وإِْن  َمَعُه،  نَْحَي  َمَعُه  ا  َن تْ ُم إِْن  َمة:  الَكلِ ِهَي  ٌة  "َصاِدقَ

ْفَسُه!" نَ ْنِكَر  يُ ْقِدُر أَْن  يَ ُه ال  يًنا، ألَنَّ َقى أَِم بْ يَ َو  ُه فَ اَء  َن أَُم ا َغرَي  نَّ ْنِكرْنَا، وإِْن كُ يُ

     
       
          

  

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

(لو ١٣/٢٤ - ٣٥) 

َعِة  ْحَو َسبْ ُعُد نَ ُوس، تَبْ ٍة تُْدَعى ِعامَّ ْريَ نْيِ إَِىل قَ ْوِم َعيِنِه، كاَن اثَْناِن ِمْنُهم ذَاِهبَ        َويف اليَ

ِتي َحَدثَْت. الَّ َك األُُموِر  لْ تِ ِبُكلِّ  َحاَدثَاِن  تَ يَ ا  يم. وَكانَ أُورََشلِ اٍل َعْن  يَ أَْم

ِسرُي  يَ َورَاَح  ِمْنُهاَم،  َرتََب  اقْ ِد  قَ ْفُسُه  نَ يَُسوُع  إِذَا  َساءَالن،  تَ َويَ َحاَدثَاِن  تَ يَ ُهاَم  وفياَم         

ُهاَم: "َما هَذا الَكالُم الَّذي  َقاَل لَ ا ُهَو فَ ِه. أَمَّ ِت ُهاَم أُْمِسَكْت َعْن َمْعرِفَ َن يُ َمَعُهاَم. ولِكنَّ أَْع

وبَاس،  يُ لْ كِ واْسُمُه  أََحُدُهاَم،  َوأََجاَب  َعاِبَسني.  َفا  َوقَ فَ تَِسريَان؟".  اَم  تُ َوأَنْ ِه،  ِب َحاَدثَاِن  تَتَ

َم َما َحَدَث ِفيَها هِذِه األَيَّام؟".  تَْعلَ يم، فَال  أَنَْت َوْحَدَك َغِريٌب َعْن أُورََشلِ ُه: "َهْل  َقاَل لَ فَ

ا  يًّ ِب نَ رَُجالً  اَن  كَ الَّذي  ّي،  اِرصِ النَّ ُسوَع  يَ ِب ُق  َعلَّ تَ يَ "َما  ُه:  لَ َقاال  فَ ِهَي؟".  "وَما  ُهاَم:  لَ َقاَل  فَ

ْحَكَم  يُ لِ ا  ا َوُرؤََساؤُنَ ارُن َمُه أَْحبَ لَ أَْس َف  يْ ِه. وكَ لِّ ْعِب كُ اَم اللِه َوالشَّ دَّ الَقْوِل َوالِفْعل، قُ ِب ا  ِويًّ قَ

يل. ْفِدي إِْرسَائِ يَُكوَن ُهَو الَّذي َسيَ أَْن  نَرُْجو  نَْحُن  ا  نَّ وه! وكُ بُ َف َصلَ يْ ِباملَْوت، وَكَ ِه  يْ َعلَ

َساِء ِمْن  ْعَض النِّ َك األَْحَداث. لِكنَّ بَ لْ ْعَد تِ الُِث بَ ْوُم الثَّ هَذا ُهَو اليَ ِه، فَ لِّ َولِكْن َمَع هَذا كُ

رََجْعَن  ِجْدَن َجَسَد يَُسوع، فَ ْم يَ َد الَفْجر، َولَ ُهنَّ ذََهنْبَ إَِىل الَقْربِ ِعْن َنا، ألَنَّ ا أَْدَهْشَن َن َجاَمَعِت

ُه َحّي! إِنَّ وا  الُ َوقَ ُهنَّ  لَ تَرَاَءْوا  َكًة  ُهنَّ َشاَهْدَن َمالئِ إِنَّ َن  لْ َوقُ

ا يَُسوُع  َساء، َوأَمَّ ِت النِّ الَ اَم قَ َوَجُدوُه هكَذا كَ ا إِىل الَقْرب، فَ َن ِذيَن َمَع ْوٌم ِمَن الَّ        وَمَىض قَ

َما  ِبُكلِّ  اِن  اإلمِْيَ يف  الَقلِْب  ِي  ِطيئَ َوبَ الَفْهم،  ِي  َعِدميَ ا  "يَ يَُسوع:  ُهاَم  لَ فَقاَل  َرْوه".  يَ ْم  لَ فَ

يف  ْدُخَل  يَ ثُمَّ  اآلالم،  َك  لْ تِ َعايِنَ  يُ أَْن  املَِسيِح  َعَىل  يَِجُب  اَن  كَ أََما  اء!  يَ ِب األَنْ ِه  ِب َم  تََكلَّ

َمْجِدِه؟".

اء.  يَ ِب وَىس َوَجِميعِ األَنْ ِدئًا مِبُ تَ ُمبْ َسة،  ِب املَُقدَّ لِّ الُكتُ ِه يف كُ ِب ُق  َعلَّ تَ يَ ُهاَم َما  لَ  َ        َوفَرسَّ

َعد.  أَبْ َمَكاٍن  إِىل  ذَاِهٌب  ُه  أَنَّ ِب يَُسوُع  اَهَر  ظَ فتَ َها،  يْ إِلَ نْيِ  ذَاِهبَ ا  انَ كَ الَّتي  ِة  ْريَ الَق ِمَن  ا  َرتَبَ واقْ

ْمُكَث  يَ لِ َدَخَل  فَ َهار".  النَّ َوَماَل  املََساء،  َحاَن  َقْد  فَ َمَعَنا،  "أُْمُكْث  لَني:  ائِ قَ ِه  ِب َكا  َمسَّ تَ فَ

ُهاَم. اَولَ َرسَ، ونَ ارََك، وَكَ زَ، وبَ الُخبْ أََخَذ  َمَعُهاَم،  ا  ِكئً ُمتَّ اَن  َمَعُهاَم. وِفياَم كَ

ا  أََحُدُهاَم لِآلَخر: "أََم َقاَل  فَ ُهاَم.  َعْن تََوارَى  ْد  قَ ُهَو  إِذَا  فَ اُه،  ُنُهاَم، َوَعرَفَ يُ أَْع َحْت  َفتَ        فانْ

اَما  وقَ الُكتُب؟".  ا  َن لَ َويَْرشَُح  ِريق،  الطَّ يف  ُمَنا  َكلِّ يُ اَن  كَ ِحنَي  ِفيَنا،  ا  رًِم ُمْضطَ َنا  بُ لْ قَ اَن  كَ

َمَعُهم  ِذيَن  َوالَّ َعَرشَ  األََحَد  َوَجَدا  فَ يم،  أُورََشلِ إَِىل  َورََجَعا  َها،  ِن َعيْ اَعِة  السَّ َك  لْ تِ يف 

يُْخِرباِن  ا  فَكانَ ُهاَم  ا  أَمَّ لِِسْمَعان!".  ام، وتَرَاَءى  قَ الرَّبَّ  إِنَّ  ا  ُقولُون: "َحقًّ يَ َوُهم  ِمِعني،  ُمْجتَ

ز. ْرسِ الُخبْ ا يَُسوَع ِعْنَد كَ َف َعرَفَ يْ ِريق، وَكَ ا َحَدَث يف الطَّ مِبَ

بعض األفكار للتأّمل
الحدث  هذا  بقي  إمّنا  األموات،  بني  من  يسوع  بقيامة  علٍم  عىل  كانا  عاّموس  تلميذا 

مجرّد خٍرب دون أن يؤثّر عىل حياتهام فقّررا العودة اىل نقطة الصفر. غري أّن اللقاء مع 

أعينهام  فتح  قد  الخبز  وكرس  كلمته،  وسامع  معه،  والّسري  األموات  بني  من  القائم 

للتبشري: وانطلقا  فعرفاه 

بالقائم  التقيُت فعًال  أّم  القيامة مجرّد خٍرب عاديٍّ يف حيايت،  وأنا هل ما زال حدث  ܀ 
غريِّ  فيُ املعرفة،  اىل  يرشدين  ه  وتركتُ حيايت  طريق  يف  معه  ومشيُت  األموات  بني  من 

البشارة؟ قلبي ويشعل ّيف حامس 

ا،  ومحبطً وتعيًسا  بالقيامِة  ا  مؤمًن عيِنه  الوقِت  يف  يكون  أن  للمسيحّي  ميكن  ال  ܀ 
فاإلمياُن بالقيامِة يعني عيَش الفرِح والّسالِم عىل الرّغِم من الّصعوباِت والتّحّدياِت 

والخوف  القلق  قلب  يف  والّسالم  الفرح  لهذا  فعًال  أشهد  املؤمن  أنا  هل  ة.  اليوميّ

الّذين نعيشهام يف هذه األيام؟

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

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

أن  دون  شفعاءنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

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 الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.      (فرتة صمت لِ

صالة الشكر
أُعُضد  ُفُعه،  َن يَ ما  ا  ِمنَّ كُالًّ  فامَنح  نا،  حياتِ تَدبرَي  ُل  نوكِ إليَك  املجد،  ملُك  املسيُح  أيّها 

نُهم تعليَمَك  قِّ ِتَك. ربِّ األطفاَل ولَ اَن بِحفِظ عنايَ ف الُشبّ َك الُعظمى. عفِّ الشيوَخ بقوَّتِ

َك املجُد مع أبيَك وروِحَك القّدوس، اآلن  اإللهّي. واختُم كلَّ واحٍد بصليِبَك الظافر. ولَ

وإىل األبد آمني.                        (من صلوات ا�شكر يف نافور يوحنا مارون)

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

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

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،             ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ
ا. ويَ لُ ܀ َهلِ يِه،  ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ
ا. ويَ لُ اَل،                        ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ
ا. ويَ لُ ا،        ܀ َهلِ َن ܀  تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ
ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،   ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀  إفرَِحي َوتََهلَّ
ا. ويَ لُ ا،               ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀  ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

ويف  َمَعَك  ونَسرَي  الُنوِر  َحَة  أسلِ َس  لبَ ونَ لَمِة  الظُ أعامَل  َعّنا  لَنخلَع  نورََك  ربُّ  يا  َهبنا 

أيُّها  ْن  كُ الُقُدس.  الُروِح  رٌَح يف  وفَ ِبرٌّ وَسالٌم  الّذي هو  ُكوتَُك  َملَ َهدِيَك إىل اآلب. وليأِت 

الّتي  ِة  املَعرِفَ إىل  َغ  بلُ نَ علٍم، حتى  وكلِّ  مٍة  لِ كَ لِّ  كُ نَستَغِني يف  بِه  الّذي  ُمنا  ُمَعلِّ ُم  لِّ املَُع

َدَك  ُنَمجِّ فَ َوجِهَك  نُوَر  الَسامِء  يف  َونَرى  َسالُمَك  وِبنا  لُ قُ يف  َك  ملِ يَ فَ َعقٍل،  لَّ  كُ تَُفوُق 

َحَك َمَع أبيَك املُبارِك وُروِحَك الحيِّ القّدوس، إىل األبد. آمني ونُسبِّ

(من صالة املؤمن، ختام صالة ا�سدر يف صباح األحد اثلالث من زمن القيامة - بترّصف) 

ترتيلة الختام
خُر أَنَت الرَّبُّ املسيح) لحن: إَِمْر َقْيُسو (َقاَل الصَّ

ْن َشكَّ األَوهاْم ُه األَكفاَن، قاْم!     قاَم، َجىلَّ َعمَّ أَلْقى الَحيُّ َعْن

ُه األَتراْح تْ فَّ لَ ايب  َماَجِت األَرُض باألَفراْح والسَّ

لِلُمْحِيي، صاَح: قاْم! خرَّ املَوُت العايت 

تْالً لِلَموِت ماْت! ُه قَ ِوي الَقْربُ ُمْحِيي األَمواْت؟      لِكنَّ كيَف يَطْ

األَقطاْر لِلبُرشى  فاْهتزَّْت  اْر  الجبَّ يقَظ  اْستَ كالغايف 

ْت َمجَد ُمحيي األَمواْت! َغنَّ نيا قد  والدُّ



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

ِقياَمِتَك املَجيدة، يف ذِكرى  َفرَِح  لِ أيُّها الربُّ يسوع،  لنا،  أَهِّ

َك  َنعرِفَ لِ نا  وبَ لُ وقُ نا  ونَ ُعيُ إفتَح  عاّموس.  ِتلميَذي  لِ ُهورَِك  ظُ

َنا، حتّى  يَسطَع نُوَر ِقياَمِتَك وليُِضئ يف حياتِ َعك، ولْ تبَ ونَ

رٍَح رافعنَي املَجَد  َنسري َمَعَك بثباٍت وفَ ا الَقلَق والخوف، فَ َن لِب ُزوَل ِمن قَ نا الطَريَق ويَ تَْنَجِيلَ لَ

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك وإىل أَبيَك املُبارك وُروِحَك الحّي القدُّ إِلَ

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً
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ترتيلة األحد
َنا بالُحبِّ َمغُموْر لبُ نا يا نُورًا ِمن نُوْر ِجئناَك وقَ يا يَسوُع َربَّ

ور. َنا بالنُّ لبَ َنا وامَأل قَ ا ُحبَّ ل ِمّن فاقبَ

َنا حتّى نَراَك ْر َعقلَ وِّ َنا ُحبٌّ ِسواَك أنَت نَ يا يَُسوُع ما لَ

يف الُقرباِن أعِطَنا يا ربُّ أن نَلقاَك

ُنوِك ُم نَحُن بَ رَنِّ ا يُ َن لبُ ُم الِبكُر نَدعوِك قَ ا يا َمريَ َن أُمَّ

ُم باركينا نَرجوِك َقدَّ تَ ِمنِك نَ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَّقي َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال ميوت، قدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

 املزمور ٢٧

عَيلَّ  َم  تََقدَّ إِذا  ܀  أَفزَع؟  ن  فِممَّ َحيايت  ِحْصُن  الرَّبُّ  أَخاف؟  ن  فِممَّ وَخاليص  نوري  الرَّبُّ 

وا لَْحمي ُمضاِيِقيَّ وأَْعدايئ، فإِنَّهم يَعرُثوَن ويَسُقطون. ܀ إِذا اْصطَفَّ عَيلَّ  لُ األَْرشاُر لِيأكُ

الرَّبَّ  سألُت  واِحدًة  ܀  َقتي.  ثِ ذلَك  ففي  ِقتاٌل،  عَيلَّ  قاَم  وإِن  لْبي  قَ يَخاُف  فال  َعسكٌر 

َل يف  وأَتأمَّ الرَّبِّ  نَعيَم  َن  أُعاِي لِيَك  أَيَّام حيايت  َجميَع  الرَّبِّ  يِت  ببَ أُقيَم  أَن  تَِمس  أَل اها  وإِيَّ

ُعني  يَرفَ يَسُرتيُن وعىل َصخرٍَة  ِه  أيُن وِبِسرتِ ِخبائِ يَخبَ يَوَم الرشِّ  ُه يف َخيَمِته  ِألَنَّ ܀  ه.  َهيَكلِ

أَعزُِف  ܀  َخيَمِته.  يف  أَذبَُح  ُهتاٍف  ائَح  وذَب َحويل  ِمن  أَْعدايئ  وَق  فَ رأيس  ْعلو  يَ فحيَنئٍذ  ܀ 

لِلرَّبِّ وأُنِشد. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.
فرتة صمت (...)

ِمْن رسالة اليوم (٢طيم ٢/ ٨-١٣)

اُه  َكرْنَ أَنْ وإِْن  َمَعُه،  ْك  لِ مَنْ ا  َصَربْنَ وإِْن  َمَعُه،  نَْحَي  َمَعُه  ا  َن تْ ُم إِْن  َمة:  الَكلِ ِهَي  ٌة  "َصاِدقَ

ْفَسُه!" نَ ْنِكَر  يُ ْقِدُر أَْن  يَ ُه ال  يًنا، ألَنَّ َقى أَِم بْ يَ َو  ُه فَ اَء  َن أَُم ا َغرَي  نَّ ْنِكرْنَا، وإِْن كُ يُ

     
       
          

  

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

(لو ١٣/٢٤ - ٣٥) 

َعِة  ْحَو َسبْ ُعُد نَ ُوس، تَبْ ٍة تُْدَعى ِعامَّ ْريَ نْيِ إَِىل قَ ْوِم َعيِنِه، كاَن اثَْناِن ِمْنُهم ذَاِهبَ        َويف اليَ

ِتي َحَدثَْت. الَّ َك األُُموِر  لْ تِ ِبُكلِّ  َحاَدثَاِن  تَ يَ ا  يم. وَكانَ أُورََشلِ اٍل َعْن  يَ أَْم

ِسرُي  يَ َورَاَح  ِمْنُهاَم،  َرتََب  اقْ ِد  قَ ْفُسُه  نَ يَُسوُع  إِذَا  َساءَالن،  تَ َويَ َحاَدثَاِن  تَ يَ ُهاَم  وفياَم         

ُهاَم: "َما هَذا الَكالُم الَّذي  َقاَل لَ ا ُهَو فَ ِه. أَمَّ ِت ُهاَم أُْمِسَكْت َعْن َمْعرِفَ َن يُ َمَعُهاَم. ولِكنَّ أَْع

وبَاس،  يُ لْ كِ واْسُمُه  أََحُدُهاَم،  َوأََجاَب  َعاِبَسني.  َفا  َوقَ فَ تَِسريَان؟".  اَم  تُ َوأَنْ ِه،  ِب َحاَدثَاِن  تَتَ

َم َما َحَدَث ِفيَها هِذِه األَيَّام؟".  تَْعلَ يم، فَال  أَنَْت َوْحَدَك َغِريٌب َعْن أُورََشلِ ُه: "َهْل  َقاَل لَ فَ

ا  يًّ ِب نَ رَُجالً  اَن  كَ الَّذي  ّي،  اِرصِ النَّ ُسوَع  يَ ِب ُق  َعلَّ تَ يَ "َما  ُه:  لَ َقاال  فَ ِهَي؟".  "وَما  ُهاَم:  لَ َقاَل  فَ

ْحَكَم  يُ لِ ا  ا َوُرؤََساؤُنَ ارُن َمُه أَْحبَ لَ أَْس َف  يْ ِه. وكَ لِّ ْعِب كُ اَم اللِه َوالشَّ دَّ الَقْوِل َوالِفْعل، قُ ِب ا  ِويًّ قَ

يل. ْفِدي إِْرسَائِ يَُكوَن ُهَو الَّذي َسيَ أَْن  نَرُْجو  نَْحُن  ا  نَّ وه! وكُ بُ َف َصلَ يْ ِباملَْوت، وَكَ ِه  يْ َعلَ

َساِء ِمْن  ْعَض النِّ َك األَْحَداث. لِكنَّ بَ لْ ْعَد تِ الُِث بَ ْوُم الثَّ هَذا ُهَو اليَ ِه، فَ لِّ َولِكْن َمَع هَذا كُ

رََجْعَن  ِجْدَن َجَسَد يَُسوع، فَ ْم يَ َد الَفْجر، َولَ ُهنَّ ذََهنْبَ إَِىل الَقْربِ ِعْن َنا، ألَنَّ ا أَْدَهْشَن َن َجاَمَعِت

ُه َحّي! إِنَّ وا  الُ َوقَ ُهنَّ  لَ تَرَاَءْوا  َكًة  ُهنَّ َشاَهْدَن َمالئِ إِنَّ َن  لْ َوقُ

ا يَُسوُع  َساء، َوأَمَّ ِت النِّ الَ اَم قَ َوَجُدوُه هكَذا كَ ا إِىل الَقْرب، فَ َن ِذيَن َمَع ْوٌم ِمَن الَّ        وَمَىض قَ

َما  ِبُكلِّ  اِن  اإلمِْيَ يف  الَقلِْب  ِي  ِطيئَ َوبَ الَفْهم،  ِي  َعِدميَ ا  "يَ يَُسوع:  ُهاَم  لَ فَقاَل  َرْوه".  يَ ْم  لَ فَ

يف  ْدُخَل  يَ ثُمَّ  اآلالم،  َك  لْ تِ َعايِنَ  يُ أَْن  املَِسيِح  َعَىل  يَِجُب  اَن  كَ أََما  اء!  يَ ِب األَنْ ِه  ِب َم  تََكلَّ

َمْجِدِه؟".

اء.  يَ ِب وَىس َوَجِميعِ األَنْ ِدئًا مِبُ تَ ُمبْ َسة،  ِب املَُقدَّ لِّ الُكتُ ِه يف كُ ِب ُق  َعلَّ تَ يَ ُهاَم َما  لَ  َ        َوفَرسَّ

َعد.  أَبْ َمَكاٍن  إِىل  ذَاِهٌب  ُه  أَنَّ ِب يَُسوُع  اَهَر  ظَ فتَ َها،  يْ إِلَ نْيِ  ذَاِهبَ ا  انَ كَ الَّتي  ِة  ْريَ الَق ِمَن  ا  َرتَبَ واقْ

ْمُكَث  يَ لِ َدَخَل  فَ َهار".  النَّ َوَماَل  املََساء،  َحاَن  َقْد  فَ َمَعَنا،  "أُْمُكْث  لَني:  ائِ قَ ِه  ِب َكا  َمسَّ تَ فَ

ُهاَم. اَولَ َرسَ، ونَ ارََك، وَكَ زَ، وبَ الُخبْ أََخَذ  َمَعُهاَم،  ا  ِكئً ُمتَّ اَن  َمَعُهاَم. وِفياَم كَ

ا  أََحُدُهاَم لِآلَخر: "أََم َقاَل  فَ ُهاَم.  َعْن تََوارَى  ْد  قَ ُهَو  إِذَا  فَ اُه،  ُنُهاَم، َوَعرَفَ يُ أَْع َحْت  َفتَ        فانْ

اَما  وقَ الُكتُب؟".  ا  َن لَ َويَْرشَُح  ِريق،  الطَّ يف  ُمَنا  َكلِّ يُ اَن  كَ ِحنَي  ِفيَنا،  ا  رًِم ُمْضطَ َنا  بُ لْ قَ اَن  كَ

َمَعُهم  ِذيَن  َوالَّ َعَرشَ  األََحَد  َوَجَدا  فَ يم،  أُورََشلِ إَِىل  َورََجَعا  َها،  ِن َعيْ اَعِة  السَّ َك  لْ تِ يف 

يُْخِرباِن  ا  فَكانَ ُهاَم  ا  أَمَّ لِِسْمَعان!".  ام، وتَرَاَءى  قَ الرَّبَّ  إِنَّ  ا  ُقولُون: "َحقًّ يَ َوُهم  ِمِعني،  ُمْجتَ

ز. ْرسِ الُخبْ ا يَُسوَع ِعْنَد كَ َف َعرَفَ يْ ِريق، وَكَ ا َحَدَث يف الطَّ مِبَ

بعض األفكار للتأّمل
الحدث  هذا  بقي  إمّنا  األموات،  بني  من  يسوع  بقيامة  علٍم  عىل  كانا  عاّموس  تلميذا 

مجرّد خٍرب دون أن يؤثّر عىل حياتهام فقّررا العودة اىل نقطة الصفر. غري أّن اللقاء مع 

أعينهام  فتح  قد  الخبز  وكرس  كلمته،  وسامع  معه،  والّسري  األموات  بني  من  القائم 

للتبشري: وانطلقا  فعرفاه 

بالقائم  التقيُت فعًال  أّم  القيامة مجرّد خٍرب عاديٍّ يف حيايت،  وأنا هل ما زال حدث  ܀ 
غريِّ  فيُ املعرفة،  اىل  يرشدين  ه  وتركتُ حيايت  طريق  يف  معه  ومشيُت  األموات  بني  من 

البشارة؟ قلبي ويشعل ّيف حامس 

ا،  ومحبطً وتعيًسا  بالقيامِة  ا  مؤمًن عيِنه  الوقِت  يف  يكون  أن  للمسيحّي  ميكن  ال  ܀ 
فاإلمياُن بالقيامِة يعني عيَش الفرِح والّسالِم عىل الرّغِم من الّصعوباِت والتّحّدياِت 

والخوف  القلق  قلب  يف  والّسالم  الفرح  لهذا  فعًال  أشهد  املؤمن  أنا  هل  ة.  اليوميّ

الّذين نعيشهام يف هذه األيام؟

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

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

أن  دون  شفعاءنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

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 الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.      (فرتة صمت لِ

صالة الشكر
أُعُضد  ُفُعه،  َن يَ ما  ا  ِمنَّ كُالًّ  فامَنح  نا،  حياتِ تَدبرَي  ُل  نوكِ إليَك  املجد،  ملُك  املسيُح  أيّها 

نُهم تعليَمَك  قِّ ِتَك. ربِّ األطفاَل ولَ اَن بِحفِظ عنايَ ف الُشبّ َك الُعظمى. عفِّ الشيوَخ بقوَّتِ

َك املجُد مع أبيَك وروِحَك القّدوس، اآلن  اإللهّي. واختُم كلَّ واحٍد بصليِبَك الظافر. ولَ

وإىل األبد آمني.                        (من صلوات ا�شكر يف نافور يوحنا مارون)

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

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

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،             ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ
ا. ويَ لُ ܀ َهلِ يِه،  ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ
ا. ويَ لُ اَل،                        ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ
ا. ويَ لُ ا،        ܀ َهلِ َن ܀  تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ
ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،   ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀  إفرَِحي َوتََهلَّ
ا. ويَ لُ ا،               ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀  ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

ويف  َمَعَك  ونَسرَي  الُنوِر  َحَة  أسلِ َس  لبَ ونَ لَمِة  الظُ أعامَل  َعّنا  لَنخلَع  نورََك  ربُّ  يا  َهبنا 

أيُّها  ْن  كُ الُقُدس.  الُروِح  رٌَح يف  وفَ ِبرٌّ وَسالٌم  الّذي هو  ُكوتَُك  َملَ َهدِيَك إىل اآلب. وليأِت 

الّتي  ِة  املَعرِفَ إىل  َغ  بلُ نَ علٍم، حتى  وكلِّ  مٍة  لِ كَ لِّ  كُ نَستَغِني يف  بِه  الّذي  ُمنا  ُمَعلِّ ُم  لِّ املَُع

َدَك  ُنَمجِّ فَ َوجِهَك  نُوَر  الَسامِء  يف  َونَرى  َسالُمَك  وِبنا  لُ قُ يف  َك  ملِ يَ فَ َعقٍل،  لَّ  كُ تَُفوُق 

َحَك َمَع أبيَك املُبارِك وُروِحَك الحيِّ القّدوس، إىل األبد. آمني ونُسبِّ

(من صالة املؤمن، ختام صالة ا�سدر يف صباح األحد اثلالث من زمن القيامة - بترّصف) 

ترتيلة الختام
خُر أَنَت الرَّبُّ املسيح) لحن: إَِمْر َقْيُسو (َقاَل الصَّ

ْن َشكَّ األَوهاْم ُه األَكفاَن، قاْم!     قاَم، َجىلَّ َعمَّ أَلْقى الَحيُّ َعْن

ُه األَتراْح تْ فَّ لَ ايب  َماَجِت األَرُض باألَفراْح والسَّ

لِلُمْحِيي، صاَح: قاْم! خرَّ املَوُت العايت 

تْالً لِلَموِت ماْت! ُه قَ ِوي الَقْربُ ُمْحِيي األَمواْت؟      لِكنَّ كيَف يَطْ

األَقطاْر لِلبُرشى  فاْهتزَّْت  اْر  الجبَّ يقَظ  اْستَ كالغايف 

ْت َمجَد ُمحيي األَمواْت! َغنَّ نيا قد  والدُّ

األحد الثالث من زمن القيامة: ظهور يسوع لتلميذي عّماوس



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

ِقياَمِتَك املَجيدة، يف ذِكرى  َفرَِح  لِ أيُّها الربُّ يسوع،  لنا،  أَهِّ

َك  َنعرِفَ لِ نا  وبَ لُ وقُ نا  ونَ ُعيُ إفتَح  عاّموس.  ِتلميَذي  لِ ُهورَِك  ظُ

َنا، حتّى  يَسطَع نُوَر ِقياَمِتَك وليُِضئ يف حياتِ َعك، ولْ تبَ ونَ

رٍَح رافعنَي املَجَد  َنسري َمَعَك بثباٍت وفَ ا الَقلَق والخوف، فَ َن لِب ُزوَل ِمن قَ نا الطَريَق ويَ تَْنَجِيلَ لَ

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك وإىل أَبيَك املُبارك وُروِحَك الحّي القدُّ إِلَ

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
َنا بالُحبِّ َمغُموْر لبُ نا يا نُورًا ِمن نُوْر ِجئناَك وقَ يا يَسوُع َربَّ

ور. َنا بالنُّ لبَ َنا وامَأل قَ ا ُحبَّ ل ِمّن فاقبَ

َنا حتّى نَراَك ْر َعقلَ وِّ َنا ُحبٌّ ِسواَك أنَت نَ يا يَُسوُع ما لَ

يف الُقرباِن أعِطَنا يا ربُّ أن نَلقاَك

ُنوِك ُم نَحُن بَ رَنِّ ا يُ َن لبُ ُم الِبكُر نَدعوِك قَ ا يا َمريَ َن أُمَّ

ُم باركينا نَرجوِك َقدَّ تَ ِمنِك نَ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَّقي َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال ميوت، قدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

 املزمور ٢٧

عَيلَّ  َم  تََقدَّ إِذا  ܀  أَفزَع؟  ن  فِممَّ َحيايت  ِحْصُن  الرَّبُّ  أَخاف؟  ن  فِممَّ وَخاليص  نوري  الرَّبُّ 

وا لَْحمي ُمضاِيِقيَّ وأَْعدايئ، فإِنَّهم يَعرُثوَن ويَسُقطون. ܀ إِذا اْصطَفَّ عَيلَّ  لُ األَْرشاُر لِيأكُ

الرَّبَّ  سألُت  واِحدًة  ܀  َقتي.  ثِ ذلَك  ففي  ِقتاٌل،  عَيلَّ  قاَم  وإِن  لْبي  قَ يَخاُف  فال  َعسكٌر 

َل يف  وأَتأمَّ الرَّبِّ  نَعيَم  َن  أُعاِي لِيَك  أَيَّام حيايت  َجميَع  الرَّبِّ  يِت  ببَ أُقيَم  أَن  تَِمس  أَل اها  وإِيَّ

ُعني  يَرفَ يَسُرتيُن وعىل َصخرٍَة  ِه  أيُن وِبِسرتِ ِخبائِ يَخبَ يَوَم الرشِّ  ُه يف َخيَمِته  ِألَنَّ ܀  ه.  َهيَكلِ

أَعزُِف  ܀  َخيَمِته.  يف  أَذبَُح  ُهتاٍف  ائَح  وذَب َحويل  ِمن  أَْعدايئ  وَق  فَ رأيس  ْعلو  يَ فحيَنئٍذ  ܀ 

لِلرَّبِّ وأُنِشد. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.
فرتة صمت (...)

ِمْن رسالة اليوم (٢طيم ٢/ ٨-١٣)

اُه  َكرْنَ أَنْ وإِْن  َمَعُه،  ْك  لِ مَنْ ا  َصَربْنَ وإِْن  َمَعُه،  نَْحَي  َمَعُه  ا  َن تْ ُم إِْن  َمة:  الَكلِ ِهَي  ٌة  "َصاِدقَ

ْفَسُه!" نَ ْنِكَر  يُ ْقِدُر أَْن  يَ ُه ال  يًنا، ألَنَّ َقى أَِم بْ يَ َو  ُه فَ اَء  َن أَُم ا َغرَي  نَّ ْنِكرْنَا، وإِْن كُ يُ

     
       
          

  

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

(لو ١٣/٢٤ - ٣٥) 

َعِة  ْحَو َسبْ ُعُد نَ ُوس، تَبْ ٍة تُْدَعى ِعامَّ ْريَ نْيِ إَِىل قَ ْوِم َعيِنِه، كاَن اثَْناِن ِمْنُهم ذَاِهبَ        َويف اليَ

ِتي َحَدثَْت. الَّ َك األُُموِر  لْ تِ ِبُكلِّ  َحاَدثَاِن  تَ يَ ا  يم. وَكانَ أُورََشلِ اٍل َعْن  يَ أَْم

ِسرُي  يَ َورَاَح  ِمْنُهاَم،  َرتََب  اقْ ِد  قَ ْفُسُه  نَ يَُسوُع  إِذَا  َساءَالن،  تَ َويَ َحاَدثَاِن  تَ يَ ُهاَم  وفياَم         

ُهاَم: "َما هَذا الَكالُم الَّذي  َقاَل لَ ا ُهَو فَ ِه. أَمَّ ِت ُهاَم أُْمِسَكْت َعْن َمْعرِفَ َن يُ َمَعُهاَم. ولِكنَّ أَْع

وبَاس،  يُ لْ كِ واْسُمُه  أََحُدُهاَم،  َوأََجاَب  َعاِبَسني.  َفا  َوقَ فَ تَِسريَان؟".  اَم  تُ َوأَنْ ِه،  ِب َحاَدثَاِن  تَتَ

َم َما َحَدَث ِفيَها هِذِه األَيَّام؟".  تَْعلَ يم، فَال  أَنَْت َوْحَدَك َغِريٌب َعْن أُورََشلِ ُه: "َهْل  َقاَل لَ فَ

ا  يًّ ِب نَ رَُجالً  اَن  كَ الَّذي  ّي،  اِرصِ النَّ ُسوَع  يَ ِب ُق  َعلَّ تَ يَ "َما  ُه:  لَ َقاال  فَ ِهَي؟".  "وَما  ُهاَم:  لَ َقاَل  فَ

ْحَكَم  يُ لِ ا  ا َوُرؤََساؤُنَ ارُن َمُه أَْحبَ لَ أَْس َف  يْ ِه. وكَ لِّ ْعِب كُ اَم اللِه َوالشَّ دَّ الَقْوِل َوالِفْعل، قُ ِب ا  ِويًّ قَ

يل. ْفِدي إِْرسَائِ يَُكوَن ُهَو الَّذي َسيَ أَْن  نَرُْجو  نَْحُن  ا  نَّ وه! وكُ بُ َف َصلَ يْ ِباملَْوت، وَكَ ِه  يْ َعلَ

َساِء ِمْن  ْعَض النِّ َك األَْحَداث. لِكنَّ بَ لْ ْعَد تِ الُِث بَ ْوُم الثَّ هَذا ُهَو اليَ ِه، فَ لِّ َولِكْن َمَع هَذا كُ

رََجْعَن  ِجْدَن َجَسَد يَُسوع، فَ ْم يَ َد الَفْجر، َولَ ُهنَّ ذََهنْبَ إَِىل الَقْربِ ِعْن َنا، ألَنَّ ا أَْدَهْشَن َن َجاَمَعِت

ُه َحّي! إِنَّ وا  الُ َوقَ ُهنَّ  لَ تَرَاَءْوا  َكًة  ُهنَّ َشاَهْدَن َمالئِ إِنَّ َن  لْ َوقُ

ا يَُسوُع  َساء، َوأَمَّ ِت النِّ الَ اَم قَ َوَجُدوُه هكَذا كَ ا إِىل الَقْرب، فَ َن ِذيَن َمَع ْوٌم ِمَن الَّ        وَمَىض قَ

َما  ِبُكلِّ  اِن  اإلمِْيَ يف  الَقلِْب  ِي  ِطيئَ َوبَ الَفْهم،  ِي  َعِدميَ ا  "يَ يَُسوع:  ُهاَم  لَ فَقاَل  َرْوه".  يَ ْم  لَ فَ

يف  ْدُخَل  يَ ثُمَّ  اآلالم،  َك  لْ تِ َعايِنَ  يُ أَْن  املَِسيِح  َعَىل  يَِجُب  اَن  كَ أََما  اء!  يَ ِب األَنْ ِه  ِب َم  تََكلَّ

َمْجِدِه؟".

اء.  يَ ِب وَىس َوَجِميعِ األَنْ ِدئًا مِبُ تَ ُمبْ َسة،  ِب املَُقدَّ لِّ الُكتُ ِه يف كُ ِب ُق  َعلَّ تَ يَ ُهاَم َما  لَ  َ        َوفَرسَّ

َعد.  أَبْ َمَكاٍن  إِىل  ذَاِهٌب  ُه  أَنَّ ِب يَُسوُع  اَهَر  ظَ فتَ َها،  يْ إِلَ نْيِ  ذَاِهبَ ا  انَ كَ الَّتي  ِة  ْريَ الَق ِمَن  ا  َرتَبَ واقْ

ْمُكَث  يَ لِ َدَخَل  فَ َهار".  النَّ َوَماَل  املََساء،  َحاَن  َقْد  فَ َمَعَنا،  "أُْمُكْث  لَني:  ائِ قَ ِه  ِب َكا  َمسَّ تَ فَ

ُهاَم. اَولَ َرسَ، ونَ ارََك، وَكَ زَ، وبَ الُخبْ أََخَذ  َمَعُهاَم،  ا  ِكئً ُمتَّ اَن  َمَعُهاَم. وِفياَم كَ

ا  أََحُدُهاَم لِآلَخر: "أََم َقاَل  فَ ُهاَم.  َعْن تََوارَى  ْد  قَ ُهَو  إِذَا  فَ اُه،  ُنُهاَم، َوَعرَفَ يُ أَْع َحْت  َفتَ        فانْ

اَما  وقَ الُكتُب؟".  ا  َن لَ َويَْرشَُح  ِريق،  الطَّ يف  ُمَنا  َكلِّ يُ اَن  كَ ِحنَي  ِفيَنا،  ا  رًِم ُمْضطَ َنا  بُ لْ قَ اَن  كَ

َمَعُهم  ِذيَن  َوالَّ َعَرشَ  األََحَد  َوَجَدا  فَ يم،  أُورََشلِ إَِىل  َورََجَعا  َها،  ِن َعيْ اَعِة  السَّ َك  لْ تِ يف 

يُْخِرباِن  ا  فَكانَ ُهاَم  ا  أَمَّ لِِسْمَعان!".  ام، وتَرَاَءى  قَ الرَّبَّ  إِنَّ  ا  ُقولُون: "َحقًّ يَ َوُهم  ِمِعني،  ُمْجتَ

ز. ْرسِ الُخبْ ا يَُسوَع ِعْنَد كَ َف َعرَفَ يْ ِريق، وَكَ ا َحَدَث يف الطَّ مِبَ

بعض األفكار للتأّمل
الحدث  هذا  بقي  إمّنا  األموات،  بني  من  يسوع  بقيامة  علٍم  عىل  كانا  عاّموس  تلميذا 

مجرّد خٍرب دون أن يؤثّر عىل حياتهام فقّررا العودة اىل نقطة الصفر. غري أّن اللقاء مع 

أعينهام  فتح  قد  الخبز  وكرس  كلمته،  وسامع  معه،  والّسري  األموات  بني  من  القائم 

للتبشري: وانطلقا  فعرفاه 

بالقائم  التقيُت فعًال  أّم  القيامة مجرّد خٍرب عاديٍّ يف حيايت،  وأنا هل ما زال حدث  ܀ 
غريِّ  فيُ املعرفة،  اىل  يرشدين  ه  وتركتُ حيايت  طريق  يف  معه  ومشيُت  األموات  بني  من 

البشارة؟ قلبي ويشعل ّيف حامس 

ا،  ومحبطً وتعيًسا  بالقيامِة  ا  مؤمًن عيِنه  الوقِت  يف  يكون  أن  للمسيحّي  ميكن  ال  ܀ 
فاإلمياُن بالقيامِة يعني عيَش الفرِح والّسالِم عىل الرّغِم من الّصعوباِت والتّحّدياِت 

والخوف  القلق  قلب  يف  والّسالم  الفرح  لهذا  فعًال  أشهد  املؤمن  أنا  هل  ة.  اليوميّ

الّذين نعيشهام يف هذه األيام؟

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

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

أن  دون  شفعاءنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

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 الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.      (فرتة صمت لِ

صالة الشكر
أُعُضد  ُفُعه،  َن يَ ما  ا  ِمنَّ كُالًّ  فامَنح  نا،  حياتِ تَدبرَي  ُل  نوكِ إليَك  املجد،  ملُك  املسيُح  أيّها 

نُهم تعليَمَك  قِّ ِتَك. ربِّ األطفاَل ولَ اَن بِحفِظ عنايَ ف الُشبّ َك الُعظمى. عفِّ الشيوَخ بقوَّتِ

َك املجُد مع أبيَك وروِحَك القّدوس، اآلن  اإللهّي. واختُم كلَّ واحٍد بصليِبَك الظافر. ولَ

وإىل األبد آمني.                        (من صلوات ا�شكر يف نافور يوحنا مارون)

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

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

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،             ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ
ا. ويَ لُ ܀ َهلِ يِه،  ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ
ا. ويَ لُ اَل،                        ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ
ا. ويَ لُ ا،        ܀ َهلِ َن ܀  تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ
ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،   ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀  إفرَِحي َوتََهلَّ
ا. ويَ لُ ا،               ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀  ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

ويف  َمَعَك  ونَسرَي  الُنوِر  َحَة  أسلِ َس  لبَ ونَ لَمِة  الظُ أعامَل  َعّنا  لَنخلَع  نورََك  ربُّ  يا  َهبنا 

أيُّها  ْن  كُ الُقُدس.  الُروِح  رٌَح يف  وفَ ِبرٌّ وَسالٌم  الّذي هو  ُكوتَُك  َملَ َهدِيَك إىل اآلب. وليأِت 

الّتي  ِة  املَعرِفَ إىل  َغ  بلُ نَ علٍم، حتى  وكلِّ  مٍة  لِ كَ لِّ  كُ نَستَغِني يف  بِه  الّذي  ُمنا  ُمَعلِّ ُم  لِّ املَُع

َدَك  ُنَمجِّ فَ َوجِهَك  نُوَر  الَسامِء  يف  َونَرى  َسالُمَك  وِبنا  لُ قُ يف  َك  ملِ يَ فَ َعقٍل،  لَّ  كُ تَُفوُق 

َحَك َمَع أبيَك املُبارِك وُروِحَك الحيِّ القّدوس، إىل األبد. آمني ونُسبِّ

(من صالة املؤمن، ختام صالة ا�سدر يف صباح األحد اثلالث من زمن القيامة - بترّصف) 

ترتيلة الختام
خُر أَنَت الرَّبُّ املسيح) لحن: إَِمْر َقْيُسو (َقاَل الصَّ

ْن َشكَّ األَوهاْم ُه األَكفاَن، قاْم!     قاَم، َجىلَّ َعمَّ أَلْقى الَحيُّ َعْن

ُه األَتراْح تْ فَّ لَ ايب  َماَجِت األَرُض باألَفراْح والسَّ

لِلُمْحِيي، صاَح: قاْم! خرَّ املَوُت العايت 

تْالً لِلَموِت ماْت! ُه قَ ِوي الَقْربُ ُمْحِيي األَمواْت؟      لِكنَّ كيَف يَطْ

األَقطاْر لِلبُرشى  فاْهتزَّْت  اْر  الجبَّ يقَظ  اْستَ كالغايف 

ْت َمجَد ُمحيي األَمواْت! َغنَّ نيا قد  والدُّ

األحد الثالث من زمن القيامة: ظهور يسوع لتلميذي عّماوس



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

ِقياَمِتَك املَجيدة، يف ذِكرى  َفرَِح  لِ أيُّها الربُّ يسوع،  لنا،  أَهِّ

َك  َنعرِفَ لِ نا  وبَ لُ وقُ نا  ونَ ُعيُ إفتَح  عاّموس.  ِتلميَذي  لِ ُهورَِك  ظُ

َنا، حتّى  يَسطَع نُوَر ِقياَمِتَك وليُِضئ يف حياتِ َعك، ولْ تبَ ونَ

رٍَح رافعنَي املَجَد  َنسري َمَعَك بثباٍت وفَ ا الَقلَق والخوف، فَ َن لِب ُزوَل ِمن قَ نا الطَريَق ويَ تَْنَجِيلَ لَ

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك وإىل أَبيَك املُبارك وُروِحَك الحّي القدُّ إِلَ

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

ترتيلة األحد
َنا بالُحبِّ َمغُموْر لبُ نا يا نُورًا ِمن نُوْر ِجئناَك وقَ يا يَسوُع َربَّ

ور. َنا بالنُّ لبَ َنا وامَأل قَ ا ُحبَّ ل ِمّن فاقبَ

َنا حتّى نَراَك ْر َعقلَ وِّ َنا ُحبٌّ ِسواَك أنَت نَ يا يَُسوُع ما لَ

يف الُقرباِن أعِطَنا يا ربُّ أن نَلقاَك

ُنوِك ُم نَحُن بَ رَنِّ ا يُ َن لبُ ُم الِبكُر نَدعوِك قَ ا يا َمريَ َن أُمَّ

ُم باركينا نَرجوِك َقدَّ تَ ِمنِك نَ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَّقي َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال ميوت، قدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

 املزمور ٢٧

عَيلَّ  َم  تََقدَّ إِذا  ܀  أَفزَع؟  ن  فِممَّ َحيايت  ِحْصُن  الرَّبُّ  أَخاف؟  ن  فِممَّ وَخاليص  نوري  الرَّبُّ 

وا لَْحمي ُمضاِيِقيَّ وأَْعدايئ، فإِنَّهم يَعرُثوَن ويَسُقطون. ܀ إِذا اْصطَفَّ عَيلَّ  لُ األَْرشاُر لِيأكُ

الرَّبَّ  سألُت  واِحدًة  ܀  َقتي.  ثِ ذلَك  ففي  ِقتاٌل،  عَيلَّ  قاَم  وإِن  لْبي  قَ يَخاُف  فال  َعسكٌر 

َل يف  وأَتأمَّ الرَّبِّ  نَعيَم  َن  أُعاِي لِيَك  أَيَّام حيايت  َجميَع  الرَّبِّ  يِت  ببَ أُقيَم  أَن  تَِمس  أَل اها  وإِيَّ

ُعني  يَرفَ يَسُرتيُن وعىل َصخرٍَة  ِه  أيُن وِبِسرتِ ِخبائِ يَخبَ يَوَم الرشِّ  ُه يف َخيَمِته  ِألَنَّ ܀  ه.  َهيَكلِ

أَعزُِف  ܀  َخيَمِته.  يف  أَذبَُح  ُهتاٍف  ائَح  وذَب َحويل  ِمن  أَْعدايئ  وَق  فَ رأيس  ْعلو  يَ فحيَنئٍذ  ܀ 

لِلرَّبِّ وأُنِشد. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.
فرتة صمت (...)

ِمْن رسالة اليوم (٢طيم ٢/ ٨-١٣)

اُه  َكرْنَ أَنْ وإِْن  َمَعُه،  ْك  لِ مَنْ ا  َصَربْنَ وإِْن  َمَعُه،  نَْحَي  َمَعُه  ا  َن تْ ُم إِْن  َمة:  الَكلِ ِهَي  ٌة  "َصاِدقَ

ْفَسُه!" نَ ْنِكَر  يُ ْقِدُر أَْن  يَ ُه ال  يًنا، ألَنَّ َقى أَِم بْ يَ َو  ُه فَ اَء  َن أَُم ا َغرَي  نَّ ْنِكرْنَا، وإِْن كُ يُ

     
       
          

  

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

(لو ١٣/٢٤ - ٣٥) 

َعِة  ْحَو َسبْ ُعُد نَ ُوس، تَبْ ٍة تُْدَعى ِعامَّ ْريَ نْيِ إَِىل قَ ْوِم َعيِنِه، كاَن اثَْناِن ِمْنُهم ذَاِهبَ        َويف اليَ

ِتي َحَدثَْت. الَّ َك األُُموِر  لْ تِ ِبُكلِّ  َحاَدثَاِن  تَ يَ ا  يم. وَكانَ أُورََشلِ اٍل َعْن  يَ أَْم

ِسرُي  يَ َورَاَح  ِمْنُهاَم،  َرتََب  اقْ ِد  قَ ْفُسُه  نَ يَُسوُع  إِذَا  َساءَالن،  تَ َويَ َحاَدثَاِن  تَ يَ ُهاَم  وفياَم         

ُهاَم: "َما هَذا الَكالُم الَّذي  َقاَل لَ ا ُهَو فَ ِه. أَمَّ ِت ُهاَم أُْمِسَكْت َعْن َمْعرِفَ َن يُ َمَعُهاَم. ولِكنَّ أَْع

وبَاس،  يُ لْ كِ واْسُمُه  أََحُدُهاَم،  َوأََجاَب  َعاِبَسني.  َفا  َوقَ فَ تَِسريَان؟".  اَم  تُ َوأَنْ ِه،  ِب َحاَدثَاِن  تَتَ

َم َما َحَدَث ِفيَها هِذِه األَيَّام؟".  تَْعلَ يم، فَال  أَنَْت َوْحَدَك َغِريٌب َعْن أُورََشلِ ُه: "َهْل  َقاَل لَ فَ

ا  يًّ ِب نَ رَُجالً  اَن  كَ الَّذي  ّي،  اِرصِ النَّ ُسوَع  يَ ِب ُق  َعلَّ تَ يَ "َما  ُه:  لَ َقاال  فَ ِهَي؟".  "وَما  ُهاَم:  لَ َقاَل  فَ

ْحَكَم  يُ لِ ا  ا َوُرؤََساؤُنَ ارُن َمُه أَْحبَ لَ أَْس َف  يْ ِه. وكَ لِّ ْعِب كُ اَم اللِه َوالشَّ دَّ الَقْوِل َوالِفْعل، قُ ِب ا  ِويًّ قَ

يل. ْفِدي إِْرسَائِ يَُكوَن ُهَو الَّذي َسيَ أَْن  نَرُْجو  نَْحُن  ا  نَّ وه! وكُ بُ َف َصلَ يْ ِباملَْوت، وَكَ ِه  يْ َعلَ

َساِء ِمْن  ْعَض النِّ َك األَْحَداث. لِكنَّ بَ لْ ْعَد تِ الُِث بَ ْوُم الثَّ هَذا ُهَو اليَ ِه، فَ لِّ َولِكْن َمَع هَذا كُ

رََجْعَن  ِجْدَن َجَسَد يَُسوع، فَ ْم يَ َد الَفْجر، َولَ ُهنَّ ذََهنْبَ إَِىل الَقْربِ ِعْن َنا، ألَنَّ ا أَْدَهْشَن َن َجاَمَعِت

ُه َحّي! إِنَّ وا  الُ َوقَ ُهنَّ  لَ تَرَاَءْوا  َكًة  ُهنَّ َشاَهْدَن َمالئِ إِنَّ َن  لْ َوقُ

ا يَُسوُع  َساء، َوأَمَّ ِت النِّ الَ اَم قَ َوَجُدوُه هكَذا كَ ا إِىل الَقْرب، فَ َن ِذيَن َمَع ْوٌم ِمَن الَّ        وَمَىض قَ

َما  ِبُكلِّ  اِن  اإلمِْيَ يف  الَقلِْب  ِي  ِطيئَ َوبَ الَفْهم،  ِي  َعِدميَ ا  "يَ يَُسوع:  ُهاَم  لَ فَقاَل  َرْوه".  يَ ْم  لَ فَ

يف  ْدُخَل  يَ ثُمَّ  اآلالم،  َك  لْ تِ َعايِنَ  يُ أَْن  املَِسيِح  َعَىل  يَِجُب  اَن  كَ أََما  اء!  يَ ِب األَنْ ِه  ِب َم  تََكلَّ

َمْجِدِه؟".

اء.  يَ ِب وَىس َوَجِميعِ األَنْ ِدئًا مِبُ تَ ُمبْ َسة،  ِب املَُقدَّ لِّ الُكتُ ِه يف كُ ِب ُق  َعلَّ تَ يَ ُهاَم َما  لَ  َ        َوفَرسَّ

َعد.  أَبْ َمَكاٍن  إِىل  ذَاِهٌب  ُه  أَنَّ ِب يَُسوُع  اَهَر  ظَ فتَ َها،  يْ إِلَ نْيِ  ذَاِهبَ ا  انَ كَ الَّتي  ِة  ْريَ الَق ِمَن  ا  َرتَبَ واقْ

ْمُكَث  يَ لِ َدَخَل  فَ َهار".  النَّ َوَماَل  املََساء،  َحاَن  َقْد  فَ َمَعَنا،  "أُْمُكْث  لَني:  ائِ قَ ِه  ِب َكا  َمسَّ تَ فَ

ُهاَم. اَولَ َرسَ، ونَ ارََك، وَكَ زَ، وبَ الُخبْ أََخَذ  َمَعُهاَم،  ا  ِكئً ُمتَّ اَن  َمَعُهاَم. وِفياَم كَ

ا  أََحُدُهاَم لِآلَخر: "أََم َقاَل  فَ ُهاَم.  َعْن تََوارَى  ْد  قَ ُهَو  إِذَا  فَ اُه،  ُنُهاَم، َوَعرَفَ يُ أَْع َحْت  َفتَ        فانْ

اَما  وقَ الُكتُب؟".  ا  َن لَ َويَْرشَُح  ِريق،  الطَّ يف  ُمَنا  َكلِّ يُ اَن  كَ ِحنَي  ِفيَنا،  ا  رًِم ُمْضطَ َنا  بُ لْ قَ اَن  كَ

َمَعُهم  ِذيَن  َوالَّ َعَرشَ  األََحَد  َوَجَدا  فَ يم،  أُورََشلِ إَِىل  َورََجَعا  َها،  ِن َعيْ اَعِة  السَّ َك  لْ تِ يف 

يُْخِرباِن  ا  فَكانَ ُهاَم  ا  أَمَّ لِِسْمَعان!".  ام، وتَرَاَءى  قَ الرَّبَّ  إِنَّ  ا  ُقولُون: "َحقًّ يَ َوُهم  ِمِعني،  ُمْجتَ

ز. ْرسِ الُخبْ ا يَُسوَع ِعْنَد كَ َف َعرَفَ يْ ِريق، وَكَ ا َحَدَث يف الطَّ مِبَ
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بعض األفكار للتأّمل
الحدث  هذا  بقي  إمّنا  األموات،  بني  من  يسوع  بقيامة  علٍم  عىل  كانا  عاّموس  تلميذا 

مجرّد خٍرب دون أن يؤثّر عىل حياتهام فقّررا العودة اىل نقطة الصفر. غري أّن اللقاء مع 

أعينهام  فتح  قد  الخبز  وكرس  كلمته،  وسامع  معه،  والّسري  األموات  بني  من  القائم 

للتبشري: وانطلقا  فعرفاه 

بالقائم  التقيُت فعًال  أّم  القيامة مجرّد خٍرب عاديٍّ يف حيايت،  وأنا هل ما زال حدث  ܀ 
غريِّ  فيُ املعرفة،  اىل  يرشدين  ه  وتركتُ حيايت  طريق  يف  معه  ومشيُت  األموات  بني  من 

البشارة؟ قلبي ويشعل ّيف حامس 

ا،  ومحبطً وتعيًسا  بالقيامِة  ا  مؤمًن عيِنه  الوقِت  يف  يكون  أن  للمسيحّي  ميكن  ال  ܀ 
فاإلمياُن بالقيامِة يعني عيَش الفرِح والّسالِم عىل الرّغِم من الّصعوباِت والتّحّدياِت 

والخوف  القلق  قلب  يف  والّسالم  الفرح  لهذا  فعًال  أشهد  املؤمن  أنا  هل  ة.  اليوميّ

الّذين نعيشهام يف هذه األيام؟

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

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

أن  دون  شفعاءنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

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 الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.      (فرتة صمت لِ

صالة الشكر
أُعُضد  ُفُعه،  َن يَ ما  ا  ِمنَّ كُالًّ  فامَنح  نا،  حياتِ تَدبرَي  ُل  نوكِ إليَك  املجد،  ملُك  املسيُح  أيّها 

نُهم تعليَمَك  قِّ ِتَك. ربِّ األطفاَل ولَ اَن بِحفِظ عنايَ ف الُشبّ َك الُعظمى. عفِّ الشيوَخ بقوَّتِ

َك املجُد مع أبيَك وروِحَك القّدوس، اآلن  اإللهّي. واختُم كلَّ واحٍد بصليِبَك الظافر. ولَ

وإىل األبد آمني.                        (من صلوات ا�شكر يف نافور يوحنا مارون)

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

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

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،             ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ
ا. ويَ لُ ܀ َهلِ يِه،  ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ
ا. ويَ لُ اَل،                        ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ
ا. ويَ لُ ا،        ܀ َهلِ َن ܀  تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ
ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،   ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀  إفرَِحي َوتََهلَّ
ا. ويَ لُ ا،               ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀  ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

ويف  َمَعَك  ونَسرَي  الُنوِر  َحَة  أسلِ َس  لبَ ونَ لَمِة  الظُ أعامَل  َعّنا  لَنخلَع  نورََك  ربُّ  يا  َهبنا 

أيُّها  ْن  كُ الُقُدس.  الُروِح  رٌَح يف  وفَ ِبرٌّ وَسالٌم  الّذي هو  ُكوتَُك  َملَ َهدِيَك إىل اآلب. وليأِت 

الّتي  ِة  املَعرِفَ إىل  َغ  بلُ نَ علٍم، حتى  وكلِّ  مٍة  لِ كَ لِّ  كُ نَستَغِني يف  بِه  الّذي  ُمنا  ُمَعلِّ ُم  لِّ املَُع

َدَك  ُنَمجِّ فَ َوجِهَك  نُوَر  الَسامِء  يف  َونَرى  َسالُمَك  وِبنا  لُ قُ يف  َك  ملِ يَ فَ َعقٍل،  لَّ  كُ تَُفوُق 

َحَك َمَع أبيَك املُبارِك وُروِحَك الحيِّ القّدوس، إىل األبد. آمني ونُسبِّ

(من صالة املؤمن، ختام صالة ا�سدر يف صباح األحد اثلالث من زمن القيامة - بترّصف) 

ترتيلة الختام
خُر أَنَت الرَّبُّ املسيح) لحن: إَِمْر َقْيُسو (َقاَل الصَّ

ْن َشكَّ األَوهاْم ُه األَكفاَن، قاْم!     قاَم، َجىلَّ َعمَّ أَلْقى الَحيُّ َعْن

ُه األَتراْح تْ فَّ لَ ايب  َماَجِت األَرُض باألَفراْح والسَّ

لِلُمْحِيي، صاَح: قاْم! خرَّ املَوُت العايت 

تْالً لِلَموِت ماْت! ُه قَ ِوي الَقْربُ ُمْحِيي األَمواْت؟      لِكنَّ كيَف يَطْ

األَقطاْر لِلبُرشى  فاْهتزَّْت  اْر  الجبَّ يقَظ  اْستَ كالغايف 

ْت َمجَد ُمحيي األَمواْت! َغنَّ نيا قد  والدُّ

األحد الثالث من زمن القيامة: ظهور يسوع لتلميذي عّماوس



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

ِقياَمِتَك املَجيدة، يف ذِكرى  َفرَِح  لِ أيُّها الربُّ يسوع،  لنا،  أَهِّ

َك  َنعرِفَ لِ نا  وبَ لُ وقُ نا  ونَ ُعيُ إفتَح  عاّموس.  ِتلميَذي  لِ ُهورَِك  ظُ

َنا، حتّى  يَسطَع نُوَر ِقياَمِتَك وليُِضئ يف حياتِ َعك، ولْ تبَ ونَ

رٍَح رافعنَي املَجَد  َنسري َمَعَك بثباٍت وفَ ا الَقلَق والخوف، فَ َن لِب ُزوَل ِمن قَ نا الطَريَق ويَ تَْنَجِيلَ لَ

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك وإىل أَبيَك املُبارك وُروِحَك الحّي القدُّ إِلَ

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

ترتيلة األحد
َنا بالُحبِّ َمغُموْر لبُ نا يا نُورًا ِمن نُوْر ِجئناَك وقَ يا يَسوُع َربَّ

ور. َنا بالنُّ لبَ َنا وامَأل قَ ا ُحبَّ ل ِمّن فاقبَ

َنا حتّى نَراَك ْر َعقلَ وِّ َنا ُحبٌّ ِسواَك أنَت نَ يا يَُسوُع ما لَ

يف الُقرباِن أعِطَنا يا ربُّ أن نَلقاَك

ُنوِك ُم نَحُن بَ رَنِّ ا يُ َن لبُ ُم الِبكُر نَدعوِك قَ ا يا َمريَ َن أُمَّ

ُم باركينا نَرجوِك َقدَّ تَ ِمنِك نَ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَّقي َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال ميوت، قدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

 املزمور ٢٧

عَيلَّ  َم  تََقدَّ إِذا  ܀  أَفزَع؟  ن  فِممَّ َحيايت  ِحْصُن  الرَّبُّ  أَخاف؟  ن  فِممَّ وَخاليص  نوري  الرَّبُّ 

وا لَْحمي ُمضاِيِقيَّ وأَْعدايئ، فإِنَّهم يَعرُثوَن ويَسُقطون. ܀ إِذا اْصطَفَّ عَيلَّ  لُ األَْرشاُر لِيأكُ

الرَّبَّ  سألُت  واِحدًة  ܀  َقتي.  ثِ ذلَك  ففي  ِقتاٌل،  عَيلَّ  قاَم  وإِن  لْبي  قَ يَخاُف  فال  َعسكٌر 

َل يف  وأَتأمَّ الرَّبِّ  نَعيَم  َن  أُعاِي لِيَك  أَيَّام حيايت  َجميَع  الرَّبِّ  يِت  ببَ أُقيَم  أَن  تَِمس  أَل اها  وإِيَّ

ُعني  يَرفَ يَسُرتيُن وعىل َصخرٍَة  ِه  أيُن وِبِسرتِ ِخبائِ يَخبَ يَوَم الرشِّ  ُه يف َخيَمِته  ِألَنَّ ܀  ه.  َهيَكلِ

أَعزُِف  ܀  َخيَمِته.  يف  أَذبَُح  ُهتاٍف  ائَح  وذَب َحويل  ِمن  أَْعدايئ  وَق  فَ رأيس  ْعلو  يَ فحيَنئٍذ  ܀ 

لِلرَّبِّ وأُنِشد. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.
فرتة صمت (...)

ِمْن رسالة اليوم (٢طيم ٢/ ٨-١٣)

اُه  َكرْنَ أَنْ وإِْن  َمَعُه،  ْك  لِ مَنْ ا  َصَربْنَ وإِْن  َمَعُه،  نَْحَي  َمَعُه  ا  َن تْ ُم إِْن  َمة:  الَكلِ ِهَي  ٌة  "َصاِدقَ

ْفَسُه!" نَ ْنِكَر  يُ ْقِدُر أَْن  يَ ُه ال  يًنا، ألَنَّ َقى أَِم بْ يَ َو  ُه فَ اَء  َن أَُم ا َغرَي  نَّ ْنِكرْنَا، وإِْن كُ يُ

     
       
          

  

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

(لو ١٣/٢٤ - ٣٥) 

َعِة  ْحَو َسبْ ُعُد نَ ُوس، تَبْ ٍة تُْدَعى ِعامَّ ْريَ نْيِ إَِىل قَ ْوِم َعيِنِه، كاَن اثَْناِن ِمْنُهم ذَاِهبَ        َويف اليَ

ِتي َحَدثَْت. الَّ َك األُُموِر  لْ تِ ِبُكلِّ  َحاَدثَاِن  تَ يَ ا  يم. وَكانَ أُورََشلِ اٍل َعْن  يَ أَْم

ِسرُي  يَ َورَاَح  ِمْنُهاَم،  َرتََب  اقْ ِد  قَ ْفُسُه  نَ يَُسوُع  إِذَا  َساءَالن،  تَ َويَ َحاَدثَاِن  تَ يَ ُهاَم  وفياَم         

ُهاَم: "َما هَذا الَكالُم الَّذي  َقاَل لَ ا ُهَو فَ ِه. أَمَّ ِت ُهاَم أُْمِسَكْت َعْن َمْعرِفَ َن يُ َمَعُهاَم. ولِكنَّ أَْع

وبَاس،  يُ لْ كِ واْسُمُه  أََحُدُهاَم،  َوأََجاَب  َعاِبَسني.  َفا  َوقَ فَ تَِسريَان؟".  اَم  تُ َوأَنْ ِه،  ِب َحاَدثَاِن  تَتَ

َم َما َحَدَث ِفيَها هِذِه األَيَّام؟".  تَْعلَ يم، فَال  أَنَْت َوْحَدَك َغِريٌب َعْن أُورََشلِ ُه: "َهْل  َقاَل لَ فَ

ا  يًّ ِب نَ رَُجالً  اَن  كَ الَّذي  ّي،  اِرصِ النَّ ُسوَع  يَ ِب ُق  َعلَّ تَ يَ "َما  ُه:  لَ َقاال  فَ ِهَي؟".  "وَما  ُهاَم:  لَ َقاَل  فَ

ْحَكَم  يُ لِ ا  ا َوُرؤََساؤُنَ ارُن َمُه أَْحبَ لَ أَْس َف  يْ ِه. وكَ لِّ ْعِب كُ اَم اللِه َوالشَّ دَّ الَقْوِل َوالِفْعل، قُ ِب ا  ِويًّ قَ

يل. ْفِدي إِْرسَائِ يَُكوَن ُهَو الَّذي َسيَ أَْن  نَرُْجو  نَْحُن  ا  نَّ وه! وكُ بُ َف َصلَ يْ ِباملَْوت، وَكَ ِه  يْ َعلَ

َساِء ِمْن  ْعَض النِّ َك األَْحَداث. لِكنَّ بَ لْ ْعَد تِ الُِث بَ ْوُم الثَّ هَذا ُهَو اليَ ِه، فَ لِّ َولِكْن َمَع هَذا كُ

رََجْعَن  ِجْدَن َجَسَد يَُسوع، فَ ْم يَ َد الَفْجر، َولَ ُهنَّ ذََهنْبَ إَِىل الَقْربِ ِعْن َنا، ألَنَّ ا أَْدَهْشَن َن َجاَمَعِت

ُه َحّي! إِنَّ وا  الُ َوقَ ُهنَّ  لَ تَرَاَءْوا  َكًة  ُهنَّ َشاَهْدَن َمالئِ إِنَّ َن  لْ َوقُ

ا يَُسوُع  َساء، َوأَمَّ ِت النِّ الَ اَم قَ َوَجُدوُه هكَذا كَ ا إِىل الَقْرب، فَ َن ِذيَن َمَع ْوٌم ِمَن الَّ        وَمَىض قَ

َما  ِبُكلِّ  اِن  اإلمِْيَ يف  الَقلِْب  ِي  ِطيئَ َوبَ الَفْهم،  ِي  َعِدميَ ا  "يَ يَُسوع:  ُهاَم  لَ فَقاَل  َرْوه".  يَ ْم  لَ فَ

يف  ْدُخَل  يَ ثُمَّ  اآلالم،  َك  لْ تِ َعايِنَ  يُ أَْن  املَِسيِح  َعَىل  يَِجُب  اَن  كَ أََما  اء!  يَ ِب األَنْ ِه  ِب َم  تََكلَّ

َمْجِدِه؟".

اء.  يَ ِب وَىس َوَجِميعِ األَنْ ِدئًا مِبُ تَ ُمبْ َسة،  ِب املَُقدَّ لِّ الُكتُ ِه يف كُ ِب ُق  َعلَّ تَ يَ ُهاَم َما  لَ  َ        َوفَرسَّ

َعد.  أَبْ َمَكاٍن  إِىل  ذَاِهٌب  ُه  أَنَّ ِب يَُسوُع  اَهَر  ظَ فتَ َها،  يْ إِلَ نْيِ  ذَاِهبَ ا  انَ كَ الَّتي  ِة  ْريَ الَق ِمَن  ا  َرتَبَ واقْ

ْمُكَث  يَ لِ َدَخَل  فَ َهار".  النَّ َوَماَل  املََساء،  َحاَن  َقْد  فَ َمَعَنا،  "أُْمُكْث  لَني:  ائِ قَ ِه  ِب َكا  َمسَّ تَ فَ

ُهاَم. اَولَ َرسَ، ونَ ارََك، وَكَ زَ، وبَ الُخبْ أََخَذ  َمَعُهاَم،  ا  ِكئً ُمتَّ اَن  َمَعُهاَم. وِفياَم كَ

ا  أََحُدُهاَم لِآلَخر: "أََم َقاَل  فَ ُهاَم.  َعْن تََوارَى  ْد  قَ ُهَو  إِذَا  فَ اُه،  ُنُهاَم، َوَعرَفَ يُ أَْع َحْت  َفتَ        فانْ

اَما  وقَ الُكتُب؟".  ا  َن لَ َويَْرشَُح  ِريق،  الطَّ يف  ُمَنا  َكلِّ يُ اَن  كَ ِحنَي  ِفيَنا،  ا  رًِم ُمْضطَ َنا  بُ لْ قَ اَن  كَ

َمَعُهم  ِذيَن  َوالَّ َعَرشَ  األََحَد  َوَجَدا  فَ يم،  أُورََشلِ إَِىل  َورََجَعا  َها،  ِن َعيْ اَعِة  السَّ َك  لْ تِ يف 

يُْخِرباِن  ا  فَكانَ ُهاَم  ا  أَمَّ لِِسْمَعان!".  ام، وتَرَاَءى  قَ الرَّبَّ  إِنَّ  ا  ُقولُون: "َحقًّ يَ َوُهم  ِمِعني،  ُمْجتَ

ز. ْرسِ الُخبْ ا يَُسوَع ِعْنَد كَ َف َعرَفَ يْ ِريق، وَكَ ا َحَدَث يف الطَّ مِبَ

بعض األفكار للتأّمل
الحدث  هذا  بقي  إمّنا  األموات،  بني  من  يسوع  بقيامة  علٍم  عىل  كانا  عاّموس  تلميذا 

مجرّد خٍرب دون أن يؤثّر عىل حياتهام فقّررا العودة اىل نقطة الصفر. غري أّن اللقاء مع 

أعينهام  فتح  قد  الخبز  وكرس  كلمته،  وسامع  معه،  والّسري  األموات  بني  من  القائم 

للتبشري: وانطلقا  فعرفاه 

بالقائم  التقيُت فعًال  أّم  القيامة مجرّد خٍرب عاديٍّ يف حيايت،  وأنا هل ما زال حدث  ܀ 
غريِّ  فيُ املعرفة،  اىل  يرشدين  ه  وتركتُ حيايت  طريق  يف  معه  ومشيُت  األموات  بني  من 

البشارة؟ قلبي ويشعل ّيف حامس 

ا،  ومحبطً وتعيًسا  بالقيامِة  ا  مؤمًن عيِنه  الوقِت  يف  يكون  أن  للمسيحّي  ميكن  ال  ܀ 
فاإلمياُن بالقيامِة يعني عيَش الفرِح والّسالِم عىل الرّغِم من الّصعوباِت والتّحّدياِت 

والخوف  القلق  قلب  يف  والّسالم  الفرح  لهذا  فعًال  أشهد  املؤمن  أنا  هل  ة.  اليوميّ

الّذين نعيشهام يف هذه األيام؟

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

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

أن  دون  شفعاءنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

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 الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.      (فرتة صمت لِ
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٦

صالة الشكر
أُعُضد  ُفُعه،  َن يَ ما  ا  ِمنَّ كُالًّ  فامَنح  نا،  حياتِ تَدبرَي  ُل  نوكِ إليَك  املجد،  ملُك  املسيُح  أيّها 

نُهم تعليَمَك  قِّ ِتَك. ربِّ األطفاَل ولَ اَن بِحفِظ عنايَ ف الُشبّ َك الُعظمى. عفِّ الشيوَخ بقوَّتِ

َك املجُد مع أبيَك وروِحَك القّدوس، اآلن  اإللهّي. واختُم كلَّ واحٍد بصليِبَك الظافر. ولَ

وإىل األبد آمني.                        (من صلوات ا�شكر يف نافور يوحنا مارون)

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

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

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،             ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ
ا. ويَ لُ ܀ َهلِ يِه،  ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ
ا. ويَ لُ اَل،                        ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ
ا. ويَ لُ ا،        ܀ َهلِ َن ܀  تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ
ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،   ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀  إفرَِحي َوتََهلَّ
ا. ويَ لُ ا،               ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀  ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

ويف  َمَعَك  ونَسرَي  الُنوِر  َحَة  أسلِ َس  لبَ ونَ لَمِة  الظُ أعامَل  َعّنا  لَنخلَع  نورََك  ربُّ  يا  َهبنا 

أيُّها  ْن  كُ الُقُدس.  الُروِح  رٌَح يف  وفَ ِبرٌّ وَسالٌم  الّذي هو  ُكوتَُك  َملَ َهدِيَك إىل اآلب. وليأِت 

الّتي  ِة  املَعرِفَ إىل  َغ  بلُ نَ علٍم، حتى  وكلِّ  مٍة  لِ كَ لِّ  كُ نَستَغِني يف  بِه  الّذي  ُمنا  ُمَعلِّ ُم  لِّ املَُع

َدَك  ُنَمجِّ فَ َوجِهَك  نُوَر  الَسامِء  يف  َونَرى  َسالُمَك  وِبنا  لُ قُ يف  َك  ملِ يَ فَ َعقٍل،  لَّ  كُ تَُفوُق 

َحَك َمَع أبيَك املُبارِك وُروِحَك الحيِّ القّدوس، إىل األبد. آمني ونُسبِّ

(من صالة املؤمن، ختام صالة ا�سدر يف صباح األحد اثلالث من زمن القيامة - بترّصف) 

ترتيلة الختام
خُر أَنَت الرَّبُّ املسيح) لحن: إَِمْر َقْيُسو (َقاَل الصَّ

ْن َشكَّ األَوهاْم ُه األَكفاَن، قاْم!     قاَم، َجىلَّ َعمَّ أَلْقى الَحيُّ َعْن

ُه األَتراْح تْ فَّ لَ ايب  َماَجِت األَرُض باألَفراْح والسَّ

لِلُمْحِيي، صاَح: قاْم! خرَّ املَوُت العايت 

تْالً لِلَموِت ماْت! ُه قَ ِوي الَقْربُ ُمْحِيي األَمواْت؟      لِكنَّ كيَف يَطْ

األَقطاْر لِلبُرشى  فاْهتزَّْت  اْر  الجبَّ يقَظ  اْستَ كالغايف 

ْت َمجَد ُمحيي األَمواْت! َغنَّ نيا قد  والدُّ

األحد الثالث من زمن القيامة: ظهور يسوع لتلميذي عّماوس
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صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

ِقياَمِتَك املَجيدة، يف ذِكرى  َفرَِح  لِ أيُّها الربُّ يسوع،  لنا،  أَهِّ

َك  َنعرِفَ لِ نا  وبَ لُ وقُ نا  ونَ ُعيُ إفتَح  عاّموس.  ِتلميَذي  لِ ُهورَِك  ظُ

َنا، حتّى  يَسطَع نُوَر ِقياَمِتَك وليُِضئ يف حياتِ َعك، ولْ تبَ ونَ

رٍَح رافعنَي املَجَد  َنسري َمَعَك بثباٍت وفَ ا الَقلَق والخوف، فَ َن لِب ُزوَل ِمن قَ نا الطَريَق ويَ تَْنَجِيلَ لَ

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك وإىل أَبيَك املُبارك وُروِحَك الحّي القدُّ إِلَ

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ املجُد للِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ إيّ

َنا، أيُّها الربُّ اإللُه،  ُك الّساموّي، اللُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل الله، يا ابَن اللِه وَكَ

ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب

وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللِه  ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

٧

ترتيلة األحد
َنا بالُحبِّ َمغُموْر لبُ نا يا نُورًا ِمن نُوْر ِجئناَك وقَ يا يَسوُع َربَّ

ور. َنا بالنُّ لبَ َنا وامَأل قَ ا ُحبَّ ل ِمّن فاقبَ

َنا حتّى نَراَك ْر َعقلَ وِّ َنا ُحبٌّ ِسواَك أنَت نَ يا يَُسوُع ما لَ

يف الُقرباِن أعِطَنا يا ربُّ أن نَلقاَك

ُنوِك ُم نَحُن بَ رَنِّ ا يُ َن لبُ ُم الِبكُر نَدعوِك قَ ا يا َمريَ َن أُمَّ

ُم باركينا نَرجوِك َقدَّ تَ ِمنِك نَ

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَّقي َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال ميوت، قدِّس أُفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

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

 املزمور ٢٧

عَيلَّ  َم  تََقدَّ إِذا  ܀  أَفزَع؟  ن  فِممَّ َحيايت  ِحْصُن  الرَّبُّ  أَخاف؟  ن  فِممَّ وَخاليص  نوري  الرَّبُّ 

وا لَْحمي ُمضاِيِقيَّ وأَْعدايئ، فإِنَّهم يَعرُثوَن ويَسُقطون. ܀ إِذا اْصطَفَّ عَيلَّ  لُ األَْرشاُر لِيأكُ

الرَّبَّ  سألُت  واِحدًة  ܀  َقتي.  ثِ ذلَك  ففي  ِقتاٌل،  عَيلَّ  قاَم  وإِن  لْبي  قَ يَخاُف  فال  َعسكٌر 

َل يف  وأَتأمَّ الرَّبِّ  نَعيَم  َن  أُعاِي لِيَك  أَيَّام حيايت  َجميَع  الرَّبِّ  يِت  ببَ أُقيَم  أَن  تَِمس  أَل اها  وإِيَّ

ُعني  يَرفَ يَسُرتيُن وعىل َصخرٍَة  ِه  أيُن وِبِسرتِ ِخبائِ يَخبَ يَوَم الرشِّ  ُه يف َخيَمِته  ِألَنَّ ܀  ه.  َهيَكلِ

أَعزُِف  ܀  َخيَمِته.  يف  أَذبَُح  ُهتاٍف  ائَح  وذَب َحويل  ِمن  أَْعدايئ  وَق  فَ رأيس  ْعلو  يَ فحيَنئٍذ  ܀ 

لِلرَّبِّ وأُنِشد. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.
فرتة صمت (...)

ِمْن رسالة اليوم (٢طيم ٢/ ٨-١٣)

اُه  َكرْنَ أَنْ وإِْن  َمَعُه،  ْك  لِ مَنْ ا  َصَربْنَ وإِْن  َمَعُه،  نَْحَي  َمَعُه  ا  َن تْ ُم إِْن  َمة:  الَكلِ ِهَي  ٌة  "َصاِدقَ

ْفَسُه!" نَ ْنِكَر  يُ ْقِدُر أَْن  يَ ُه ال  يًنا، ألَنَّ َقى أَِم بْ يَ َو  ُه فَ اَء  َن أَُم ا َغرَي  نَّ ْنِكرْنَا، وإِْن كُ يُ

     
       
          

  

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

(لو ١٣/٢٤ - ٣٥) 

َعِة  ْحَو َسبْ ُعُد نَ ُوس، تَبْ ٍة تُْدَعى ِعامَّ ْريَ نْيِ إَِىل قَ ْوِم َعيِنِه، كاَن اثَْناِن ِمْنُهم ذَاِهبَ        َويف اليَ

ِتي َحَدثَْت. الَّ َك األُُموِر  لْ تِ ِبُكلِّ  َحاَدثَاِن  تَ يَ ا  يم. وَكانَ أُورََشلِ اٍل َعْن  يَ أَْم

ِسرُي  يَ َورَاَح  ِمْنُهاَم،  َرتََب  اقْ ِد  قَ ْفُسُه  نَ يَُسوُع  إِذَا  َساءَالن،  تَ َويَ َحاَدثَاِن  تَ يَ ُهاَم  وفياَم         

ُهاَم: "َما هَذا الَكالُم الَّذي  َقاَل لَ ا ُهَو فَ ِه. أَمَّ ِت ُهاَم أُْمِسَكْت َعْن َمْعرِفَ َن يُ َمَعُهاَم. ولِكنَّ أَْع

وبَاس،  يُ لْ كِ واْسُمُه  أََحُدُهاَم،  َوأََجاَب  َعاِبَسني.  َفا  َوقَ فَ تَِسريَان؟".  اَم  تُ َوأَنْ ِه،  ِب َحاَدثَاِن  تَتَ

َم َما َحَدَث ِفيَها هِذِه األَيَّام؟".  تَْعلَ يم، فَال  أَنَْت َوْحَدَك َغِريٌب َعْن أُورََشلِ ُه: "َهْل  َقاَل لَ فَ

ا  يًّ ِب نَ رَُجالً  اَن  كَ الَّذي  ّي،  اِرصِ النَّ ُسوَع  يَ ِب ُق  َعلَّ تَ يَ "َما  ُه:  لَ َقاال  فَ ِهَي؟".  "وَما  ُهاَم:  لَ َقاَل  فَ

ْحَكَم  يُ لِ ا  ا َوُرؤََساؤُنَ ارُن َمُه أَْحبَ لَ أَْس َف  يْ ِه. وكَ لِّ ْعِب كُ اَم اللِه َوالشَّ دَّ الَقْوِل َوالِفْعل، قُ ِب ا  ِويًّ قَ

يل. ْفِدي إِْرسَائِ يَُكوَن ُهَو الَّذي َسيَ أَْن  نَرُْجو  نَْحُن  ا  نَّ وه! وكُ بُ َف َصلَ يْ ِباملَْوت، وَكَ ِه  يْ َعلَ

َساِء ِمْن  ْعَض النِّ َك األَْحَداث. لِكنَّ بَ لْ ْعَد تِ الُِث بَ ْوُم الثَّ هَذا ُهَو اليَ ِه، فَ لِّ َولِكْن َمَع هَذا كُ

رََجْعَن  ِجْدَن َجَسَد يَُسوع، فَ ْم يَ َد الَفْجر، َولَ ُهنَّ ذََهنْبَ إَِىل الَقْربِ ِعْن َنا، ألَنَّ ا أَْدَهْشَن َن َجاَمَعِت

ُه َحّي! إِنَّ وا  الُ َوقَ ُهنَّ  لَ تَرَاَءْوا  َكًة  ُهنَّ َشاَهْدَن َمالئِ إِنَّ َن  لْ َوقُ

ا يَُسوُع  َساء، َوأَمَّ ِت النِّ الَ اَم قَ َوَجُدوُه هكَذا كَ ا إِىل الَقْرب، فَ َن ِذيَن َمَع ْوٌم ِمَن الَّ        وَمَىض قَ

َما  ِبُكلِّ  اِن  اإلمِْيَ يف  الَقلِْب  ِي  ِطيئَ َوبَ الَفْهم،  ِي  َعِدميَ ا  "يَ يَُسوع:  ُهاَم  لَ فَقاَل  َرْوه".  يَ ْم  لَ فَ

يف  ْدُخَل  يَ ثُمَّ  اآلالم،  َك  لْ تِ َعايِنَ  يُ أَْن  املَِسيِح  َعَىل  يَِجُب  اَن  كَ أََما  اء!  يَ ِب األَنْ ِه  ِب َم  تََكلَّ

َمْجِدِه؟".

اء.  يَ ِب وَىس َوَجِميعِ األَنْ ِدئًا مِبُ تَ ُمبْ َسة،  ِب املَُقدَّ لِّ الُكتُ ِه يف كُ ِب ُق  َعلَّ تَ يَ ُهاَم َما  لَ  َ        َوفَرسَّ

َعد.  أَبْ َمَكاٍن  إِىل  ذَاِهٌب  ُه  أَنَّ ِب يَُسوُع  اَهَر  ظَ فتَ َها،  يْ إِلَ نْيِ  ذَاِهبَ ا  انَ كَ الَّتي  ِة  ْريَ الَق ِمَن  ا  َرتَبَ واقْ

ْمُكَث  يَ لِ َدَخَل  فَ َهار".  النَّ َوَماَل  املََساء،  َحاَن  َقْد  فَ َمَعَنا،  "أُْمُكْث  لَني:  ائِ قَ ِه  ِب َكا  َمسَّ تَ فَ

ُهاَم. اَولَ َرسَ، ونَ ارََك، وَكَ زَ، وبَ الُخبْ أََخَذ  َمَعُهاَم،  ا  ِكئً ُمتَّ اَن  َمَعُهاَم. وِفياَم كَ

ا  أََحُدُهاَم لِآلَخر: "أََم َقاَل  فَ ُهاَم.  َعْن تََوارَى  ْد  قَ ُهَو  إِذَا  فَ اُه،  ُنُهاَم، َوَعرَفَ يُ أَْع َحْت  َفتَ        فانْ

اَما  وقَ الُكتُب؟".  ا  َن لَ َويَْرشَُح  ِريق،  الطَّ يف  ُمَنا  َكلِّ يُ اَن  كَ ِحنَي  ِفيَنا،  ا  رًِم ُمْضطَ َنا  بُ لْ قَ اَن  كَ

َمَعُهم  ِذيَن  َوالَّ َعَرشَ  األََحَد  َوَجَدا  فَ يم،  أُورََشلِ إَِىل  َورََجَعا  َها،  ِن َعيْ اَعِة  السَّ َك  لْ تِ يف 

يُْخِرباِن  ا  فَكانَ ُهاَم  ا  أَمَّ لِِسْمَعان!".  ام، وتَرَاَءى  قَ الرَّبَّ  إِنَّ  ا  ُقولُون: "َحقًّ يَ َوُهم  ِمِعني،  ُمْجتَ

ز. ْرسِ الُخبْ ا يَُسوَع ِعْنَد كَ َف َعرَفَ يْ ِريق، وَكَ ا َحَدَث يف الطَّ مِبَ

بعض األفكار للتأّمل
الحدث  هذا  بقي  إمّنا  األموات،  بني  من  يسوع  بقيامة  علٍم  عىل  كانا  عاّموس  تلميذا 

مجرّد خٍرب دون أن يؤثّر عىل حياتهام فقّررا العودة اىل نقطة الصفر. غري أّن اللقاء مع 

أعينهام  فتح  قد  الخبز  وكرس  كلمته،  وسامع  معه،  والّسري  األموات  بني  من  القائم 

للتبشري: وانطلقا  فعرفاه 

بالقائم  التقيُت فعًال  أّم  القيامة مجرّد خٍرب عاديٍّ يف حيايت،  وأنا هل ما زال حدث  ܀ 
غريِّ  فيُ املعرفة،  اىل  يرشدين  ه  وتركتُ حيايت  طريق  يف  معه  ومشيُت  األموات  بني  من 

البشارة؟ قلبي ويشعل ّيف حامس 

ا،  ومحبطً وتعيًسا  بالقيامِة  ا  مؤمًن عيِنه  الوقِت  يف  يكون  أن  للمسيحّي  ميكن  ال  ܀ 
فاإلمياُن بالقيامِة يعني عيَش الفرِح والّسالِم عىل الرّغِم من الّصعوباِت والتّحّدياِت 

والخوف  القلق  قلب  يف  والّسالم  الفرح  لهذا  فعًال  أشهد  املؤمن  أنا  هل  ة.  اليوميّ

الّذين نعيشهام يف هذه األيام؟

فرتة صمت وتأّ�ل (...)

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

أن  دون  شفعاءنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيُب 

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 الرّّب) َنَضع نَوايانا بَني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.      (فرتة صمت لِ

صالة الشكر
أُعُضد  ُفُعه،  َن يَ ما  ا  ِمنَّ كُالًّ  فامَنح  نا،  حياتِ تَدبرَي  ُل  نوكِ إليَك  املجد،  ملُك  املسيُح  أيّها 

نُهم تعليَمَك  قِّ ِتَك. ربِّ األطفاَل ولَ اَن بِحفِظ عنايَ ف الُشبّ َك الُعظمى. عفِّ الشيوَخ بقوَّتِ

َك املجُد مع أبيَك وروِحَك القّدوس، اآلن  اإللهّي. واختُم كلَّ واحٍد بصليِبَك الظافر. ولَ

وإىل األبد آمني.                        (من صلوات ا�شكر يف نافور يوحنا مارون)

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

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

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا)

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 (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،             ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ
ا. ويَ لُ ܀ َهلِ يِه،  ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ
ا. ويَ لُ اَل،                        ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ
ا. ويَ لُ ا،        ܀ َهلِ َن ܀  تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ
ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،   ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀  إفرَِحي َوتََهلَّ
ا. ويَ لُ ا،               ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀  ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

ويف  َمَعَك  ونَسرَي  الُنوِر  َحَة  أسلِ َس  لبَ ونَ لَمِة  الظُ أعامَل  َعّنا  لَنخلَع  نورََك  ربُّ  يا  َهبنا 

أيُّها  ْن  كُ الُقُدس.  الُروِح  رٌَح يف  وفَ ِبرٌّ وَسالٌم  الّذي هو  ُكوتَُك  َملَ َهدِيَك إىل اآلب. وليأِت 

الّتي  ِة  املَعرِفَ إىل  َغ  بلُ نَ علٍم، حتى  وكلِّ  مٍة  لِ كَ لِّ  كُ نَستَغِني يف  بِه  الّذي  ُمنا  ُمَعلِّ ُم  لِّ املَُع

َدَك  ُنَمجِّ فَ َوجِهَك  نُوَر  الَسامِء  يف  َونَرى  َسالُمَك  وِبنا  لُ قُ يف  َك  ملِ يَ فَ َعقٍل،  لَّ  كُ تَُفوُق 

َحَك َمَع أبيَك املُبارِك وُروِحَك الحيِّ القّدوس، إىل األبد. آمني ونُسبِّ

(من صالة املؤمن، ختام صالة ا�سدر يف صباح األحد اثلالث من زمن القيامة - بترّصف) 

ترتيلة الختام
خُر أَنَت الرَّبُّ املسيح) لحن: إَِمْر َقْيُسو (َقاَل الصَّ

ْن َشكَّ األَوهاْم ُه األَكفاَن، قاْم!     قاَم، َجىلَّ َعمَّ أَلْقى الَحيُّ َعْن

ُه األَتراْح تْ فَّ لَ ايب  َماَجِت األَرُض باألَفراْح والسَّ

لِلُمْحِيي، صاَح: قاْم! خرَّ املَوُت العايت 

تْالً لِلَموِت ماْت! ُه قَ ِوي الَقْربُ ُمْحِيي األَمواْت؟      لِكنَّ كيَف يَطْ

األَقطاْر لِلبُرشى  فاْهتزَّْت  اْر  الجبَّ يقَظ  اْستَ كالغايف 

ْت َمجَد ُمحيي األَمواْت! َغنَّ نيا قد  والدُّ

األحد الثالث من زمن القيامة: ظهور يسوع لتلميذي عّماوس


