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األحد الثالث بعد الصليب
املسحاء ادلّجا�ون وعودة ابن اإل�سان
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

َمِن  يا  املُدرَك،  َغرَي  األَزَيلَّ  الُنوَر  املَسيح،  يُسوع  َنا  َربَّ يا 

َمنارَِة  ِمن  تُِشعَّ  لِيَك  ة،  َخَشبَ عىل  َق  تَُعلَّ أَن  ارتََضيَت 

ِهيج،  ِة نُورَِك البَ ُرؤيَ ا ِب رِّْحَن ا وَفَ رْنَ الَصلِيب عىل الُكون، أَنِ

يَك َوُروِحَك  يَك وإىل أَِب َع املَْجَد وَالُشْكَر إلَ رَنفَ ُهورَِك املَِجيد، فَ يِبَك يَوَم ظُ ا ِبِسْرتِ َصلِ َن لْ لِّ وَظَ

وس، إىل األبد. الُقدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

١

ترتيلة األحد
لحن ُحِويْن لَْحطُِيه (يا خالق َمولُود)

ْخرِي الَعِجيْب يْب يا فَ يا ُعوَد الَصلِ

تَُضمُّ الِبيَعة ِجرَاَح الَحِبيْب

يْك ِحاَمنا الَقِديْر ا إلَ َجأنَ لَ

يرْ! يِد الِرشّ يْك ِمْن كَ رََجانا َعلَ

܀܀܀

يْب فاِديَّ الَحِبيْب ِحاَمَي الَصلِ

ْن أَِخيْب! ِه اسُرتيِن! لَ ائِ يَ يف أَفْ

َجِميْع أَلُسوَر املَِنيْع لْ َقى لِ بْ يَ

َملَجا األَِمنْي! ُمؤِمننْي أَلْ لْ وَلِ

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٤٠ (١٣٩)
ئاِت يف  يِّ روا ِبالسَّ ِقْذين وِمن رَُجِل الُعنِف اْحِمني ܀ فَقد فَكَّ وَء أَن ، ِمن إِنساِن السُّ ܀ يا رَبُّ

تَهم. ُسمُّ األَفْعى تَحت ِشفاِههم ܀  ِسَن ِة أَل وا كالحيَ وٍم يُثريوَن الُحروب ܀ َسنُّ لَّ يَ قُلوِبهم وَكُ

وا  َعرثِّ يُ أَن  يف  روا  فَكَّ فقد  ܀  اْحِمني  الُعنِف  رَُجِل  وِمن  اْحَفظْني  يِر  ِّ الرشِّ ِد  يَ ِمن   ، رَبُّ يا 

ِب الطَّريِق  َكة وِبجانِ َدَميَّ بََسطوا َشبَ ا وَحبائِل، تَحَت قَ وَن فَخًّ َكربِّ َخطَوايت ܀ أَْخفى ِيلَ املُتَ

يِّد،  : أَنَت إِلهي أَْصغِ يا رَبُّ إىل َصوِت تََرضُّعي ܀ أيّها الرَّبُّ السَّ ا ܀ قلُت لِلرَّبِّ وا يل أَْرشاكً َمدُّ

، ال تُلَبِّ أَهواَء األَْرشار وال تُنِجْح  وَم الِقتاِل عىل رأيس ܀ يا رَبُّ لَت يَ يا ِعزََّة َخاليص إِنََّك ظلَّ

يهم  نزِْل علَ يَ ْغُمرْهم ُخبُث ِشفاِههم! ܀ لِ ٠ُرؤوَسهم وليَ قوَن عَيلَّ َمكاِيَدهم ܀ ال يَرفعِ املَُضيِّ

رَُجل  ا  وأَمَّ اللِّسان  ويُل  طَ األَرِض  ْت عىل  ثبُ يَ ال  ܀  ْنَهضوا  يَ فال  الهوَِّة  يف  وليلَقوا  نار  َجمر 

لِلبائسني  الُحْكَم  يُْجري  الرَّبَّ  أَنَّ  مُت  َعلِ قد  ܀  الَهالك!  حتَّى  الرش  ْده  يَصطَ فلْ الُعنِف 

والَقضاَء لِلَمساكني ܀ أََجل، األَبراُر يَحَمدوَن اْسَمَك واملُستَقيموَن يُقيموَن أَماَمَك ܀ املجُد 

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (فل ١٧/٣-١/٤)

ًصا " ُمَخلِّ املَِسيَح  يَُسوَع  الرَبَّ  ِظُر  تَ ْن نَ َها  ْن الَساَمَوات، وِم َنا يف  تُ نَْحُن فَمِديَن ا  أَمَّ  "

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ٢٣/٢٤-٣١)

ُمَسَحاُء  ُقوُم  يَ َسوَْف  فَ قُوا.  تَُصدِّ فَال  ُهَناك!  أَْو  ا  ُهَن املَِسيُح  ُهَوذَا  أََحد:  ُكم  لَ اَل  قَ «إِْن 

و  لَ ُفَسُهم،  أَنْ اِريَن  املُْختَ وا  ِضلُّ يُ لِ وَخوارِق،  َعِظيَمٍة  اٍت  آيَ ِب أْتُوَن  ويَ َذبَة،  كَ اُء  يَ ِب وأَنْ ٌة  َذبَ كَ

ِدُروا. قَ

يف  ُهَو  َها  أَو:  تَْخرُُجوا،  فال  يَّة!  الَربِّ يف  ُهَو  َها  ُكم:  لَ وا  الُ قَ إِْن  فَ أْتُُكم!  بَ أَنْ ْد  قَ إيِنِّ  َها 

املََغارِب،  َحتَّى  ُع  املََشارِق، ويَْسطَ ِمَن  يُوِمُض  الَربَْق  أَنَّ  وا. فَكاَم  قُ تَُصدِّ فَال  يْت!  البَ َداِخِل 

الُنُسور. ِمُع  تَْجتَ ُهَناَك  ُة  الُجثَّ تَُكوُن  ُث  َحيْ ِن اإلِنَْسان.  ابْ يَُكوُن َمِجيُء  هَكَذا 

ُجوُم  والنُّ َضوَءُه،  ْعِطي  يُ ال  والَقَمُر  م،  لِ تُظْ أَلَشْمُس  األَيَّام،  َك  لْ تِ ِضيِق  ْعَد  بَ وَحاالً 

ِن  ابْ َعالَمُة  الَساَمِء  يف  َهُر  تَظْ ٍذ  ِئ وحيَن زَْعزَع.  تَتَ الَساَمَواِت  وَّاُت  وقُ الَساَمء،  ِمَن  ُط  َساقَ تَتَ

ُقْدرٍَة  ا عىل ُسُحِب الَساَمِء ِب يً َن اإلِنَْساِن آتِ ها، وتَرَى ابْ لُّ ُل األَرِْض كُ ائِ بَ ِحُب قَ تَ ْن تَ اإلِنَْسان، فَ

َعِظيم. وَمْجٍد 

األَْربَع،  اِح  الِريَ ِمَن  اِريِه  ُمْختَ ْجَمُعوَن  فيَ َعِظيم،  بُوٍق  يف  ْنُفُخوَن  يَ ُه  َكتَ َمالئِ ويُرِْسُل 

اِصيَها». أَقَ ِمْن أَقَايص الَساَمَواِت إىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري حبيب قزحّيا)

املسحاِء  عىل  متى  إنجيل  يف  الرّب  يتكلّم  كذبة:  وأنبياء  كذبة  ُمسحاء  يقوم  سوف  ܀ 
عبيًدا  نصبح  لئّال  وراَء كذبهم،  اإلنجراِف  ويحّذرُنا من  الكذبة،  األنبياء  الّدّجالني وعىل 

لكّل ما ميكنه أن يوهمنا بالخالص، فنبتعد عن مصدر خالصنا ومنوت. فإذا قرأنا هذا 

ة، لوجدنا أّن: اإلنجيل قراءة روحيّ

ة،  الّذاتيّ قوانا  إىل  مشريًا  هناك"،  "املسيح  لنا:  يقول  الذي  هو كربيائنا  الدّجال  املسيح   -

نا بقدرتنا وبسعينا وبعملنا نقدر عىل الوصول إىل السعادة، وننىس أن الله هو  فنظّن أنّ

مصدر سعادتنا، وهو القادر وحده عىل إعطائنا الخالص.

عائلتنا، يف  بيتنا، يف  ذهبنا:  يف  أينام  يرافقنا  الذي  العنف  أيًضا  هو  الدّجال  املسيح   -

ة، يف عملنا، وحتى  السياسيّ فأكرث، يف جداالتنا  أكرث  يوم  كّل  تتحطّم  التي  الزيجات 

نا بعنفنا نجُد الخالص، فيتحوّل اآلخُر من جهة إىل عدّو  ارتنا. نظّن أنّ خلف مقود سيّ

لنا بدل أن يكون واحًدا من إخوة املسيح الصغار الّذين نسعى إىل خدمتهم، ومن جهٍة 

أخرى، يتحوّل مجتمعنا إىل واحة حرب، كتلك التي يتكلّم عليها نصُّ إنجيلنا اليوم، 

بدالً من أن يكون مكاَن لقاٍء وحبٍّ ألبناِء الله عىل األرض.

ة التي تقول لنا: "فتّش عن خالصك يف هذا العامل، واغتنم  - املسيح الدّجال هو الوصولّي

الرَّئيس وإْن كان عىل  لنا: "إكتسب رىض  الفرصة لتستفيد." ويف عملنا نسمعه يقول 

حساب صيت رفيقك"، أو عىل سبيل املثال: "إستعمل اإلنسان ما دمت تحتاج إليه، وارِم 

فالكّل  الضمري،  لصوت  وتستمع  أحمق  تكن  "ال  أيًضا:  أو  حاجتك"،  تنتهي  حني  به 

يرسق، إستفد من صندوق عملك، أليس هذا تعبك...؟"

لذة. أمل يقل لنا مرّاٍت ومرّاٍت بأن نستعمل جسد اآلخر  - املسيح الدّجال هو أيًضا مسيح الّ

وحياته وكرامته، ونضعها يف خدمة سعادتنا وإن كانت عابرة؟ أال يقول لشبيبتنا "فتّش 

عن سعادتك يف املخّدرات، فالعامل دونها أمل ومشاكل، ومعها تحصل عىل الخالص؟" أال 

دة حياتك، وأنت القادرة عىل إتّخاذ  يقول لكثريات مّنا: "ما املانع من اإلجهاض، فأنت سيّ

قرارك وإن كان عىل حساب كائن بريء؟"

يَصَنعوَن  يوم.  كّل  وننا  ويضلّ الله  صورة  فينا  يشوّهون  حياتنا،  يجوبون  كثريون  مسحاء 

اللّه  ولكنَّ  اللُه.  ُم  ا ختارَُه الذيَن  حتَّى  أمَكَن،  إْن  لوا،  َضلِّ ليُ الَعظيمَة  والَعجائَب  اآلياِت 

مبّرشين  لنكون  إختارنا  اإلنسان.  وكرامة  والتعاضد  واالحرتام  الحبِّ  قيَم  لنعلَن  اختارنا 

ة. إختارنا لنشهد للحقيقة وللعدالة.  إلنجيل املغفرة واملصالحة واملحبّ

سورُ: حيث يكون الجسد املائت، املُثخن جراًحا، املهّشم،  ـُع النُّ ِم جَت ُة تَ ܀ َحيُث تكوُن الِجيَف
ا بنا.  واملهان املحتقر، هناك تجتمع النسور. هو جسد املسيح املائت من أجلنا والقائم حبًّ

نا بامتهاننا  منا أن منطق العنف لن ينترص وبأنّ هو يسوع الّذي بذل حياته يف سبيلنا ليعلّ

كرامة اآلخر، منتهن كرامة املسيح من جديد، نقتله، نصلبه، نهينه، ونضعه يف قرب إمياننا 

املسيح  حول  إجتمعنا  لخالصنا،  مكسور  جسد  حول  اجتمعت  نسور  نحن  البارد.  

الحقيقّي الّذي مات من أجلنا ليعطينا الحياة، ونجتمع كّل يوم حول جسده املكسور يف 

القربان، لننال منه زاد الحياة، قوّة تحملنا إىل امللكوت، لنحلّق ونطري، ونعلن من سامء 

إمياننا، أّن يسوع هو املسيح الحّق، وأمامه يسقط كّل مسيح دّجال. فمنه الخالص، وله 

املجد، وأمامه سوف تنحني كلُّ ركبة حني يأيت كالومض يف الليّل، ويجمع املشارق واملغارب 

يف طرفِة عني، ويقوم أماَمه األحياُء واألمواُت، ويسمُع منه من آمن به: "تعال إّيل يا مبارك أيب"، 

أّما الذي اختار مسحاء الكذب فسيسمعه يقول له: "إليك عّني يا دّجال".

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 (...)

وَم تَأيِت عىل  َها باملَْجِد الّذي ال يَفَنى، يَ بْ ِب ْح أَيُّها الربُّ اإلله الُنُفوس ِبأَجَساِدَها، َوَجلْ َوشِّ

ا ِبأَجَواِق النار،  اة، ُمحاطً ُل الَحيَ دَّ بَ يِقُظ الراِقُدوَن َوتَتَ ْستَ وُق األَِخرُي َويَ الَغامم، َويَُصوُِّت البُ

يَك  وَِألَِب ْسِبيُح والُشكرَان،  التَ يَحُسُن  َك  َولَ َجَسْد،  لُِكلِّ ِذي  اُة  والَحيَ الِقياَمُة  أَنَت  ألنََّك 

وس، اآلَن وإىل األبد. ولُروِحَك الُقدُّ

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

ترتيلة الختام
أَِحبَُّك ريبِّ يَُسوع

َك َريبِّ يسوع (٣)، َولَيَس يل ِسواْك، ܀  أَِحبُّ

يَس ِيل ِسواْك. وْس، َولَ ُح اسَمَك الُقدُّ ُعَك ِبال رُُجوْع، أَُسبِّ ُعَك َريبِّ َدوًما، أتبَ بَ أَت

أنَت ِيل الَحياةْ، َك يا روَح الله (٣)، فَ ܀ أُِحبُّ

أنَت ِيل الَحياةْ. ُقوٍَّة، فَ ِب تَغُمُرين ِبال ُحُدودْ، مَتَسُحِني  تَغُمُرين َريبِّ َدوًما، 

َع الَحياةْ، ا اآلب (٣)، يا َمنبَ َك يا أبَّ ܀ أُِحبُّ

الحياةْ. َع  َمنبَ يا  أَماَم َعرِشَك،  مِبَجِدَك، أجثُو  تَغُمُريِن  َك،  ِبُحبِّ تَغُمُريِن 



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

َمِن  يا  املُدرَك،  َغرَي  األَزَيلَّ  الُنوَر  املَسيح،  يُسوع  َنا  َربَّ يا 

َمنارَِة  ِمن  تُِشعَّ  لِيَك  ة،  َخَشبَ عىل  َق  تَُعلَّ أَن  ارتََضيَت 

ِهيج،  ِة نُورَِك البَ ُرؤيَ ا ِب رِّْحَن ا وَفَ رْنَ الَصلِيب عىل الُكون، أَنِ

يَك َوُروِحَك  يَك وإىل أَِب َع املَْجَد وَالُشْكَر إلَ رَنفَ ُهورَِك املَِجيد، فَ يِبَك يَوَم ظُ ا ِبِسْرتِ َصلِ َن لْ لِّ وَظَ

وس، إىل األبد. الُقدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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ترتيلة األحد
لحن ُحِويْن لَْحطُِيه (يا خالق َمولُود)

ْخرِي الَعِجيْب يْب يا فَ يا ُعوَد الَصلِ

تَُضمُّ الِبيَعة ِجرَاَح الَحِبيْب

يْك ِحاَمنا الَقِديْر ا إلَ َجأنَ لَ

يرْ! يِد الِرشّ يْك ِمْن كَ رََجانا َعلَ

܀܀܀

يْب فاِديَّ الَحِبيْب ِحاَمَي الَصلِ

ْن أَِخيْب! ِه اسُرتيِن! لَ ائِ يَ يف أَفْ

َجِميْع أَلُسوَر املَِنيْع لْ َقى لِ بْ يَ

َملَجا األَِمنْي! ُمؤِمننْي أَلْ لْ وَلِ

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٤٠ (١٣٩)
ئاِت يف  يِّ روا ِبالسَّ ِقْذين وِمن رَُجِل الُعنِف اْحِمني ܀ فَقد فَكَّ وَء أَن ، ِمن إِنساِن السُّ ܀ يا رَبُّ

تَهم. ُسمُّ األَفْعى تَحت ِشفاِههم ܀  ِسَن ِة أَل وا كالحيَ وٍم يُثريوَن الُحروب ܀ َسنُّ لَّ يَ قُلوِبهم وَكُ

وا  َعرثِّ يُ أَن  يف  روا  فَكَّ فقد  ܀  اْحِمني  الُعنِف  رَُجِل  وِمن  اْحَفظْني  يِر  ِّ الرشِّ ِد  يَ ِمن   ، رَبُّ يا 

ِب الطَّريِق  َكة وِبجانِ َدَميَّ بََسطوا َشبَ ا وَحبائِل، تَحَت قَ وَن فَخًّ َكربِّ َخطَوايت ܀ أَْخفى ِيلَ املُتَ

يِّد،  : أَنَت إِلهي أَْصغِ يا رَبُّ إىل َصوِت تََرضُّعي ܀ أيّها الرَّبُّ السَّ ا ܀ قلُت لِلرَّبِّ وا يل أَْرشاكً َمدُّ

، ال تُلَبِّ أَهواَء األَْرشار وال تُنِجْح  وَم الِقتاِل عىل رأيس ܀ يا رَبُّ لَت يَ يا ِعزََّة َخاليص إِنََّك ظلَّ

يهم  نزِْل علَ يَ ْغُمرْهم ُخبُث ِشفاِههم! ܀ لِ ٠ُرؤوَسهم وليَ قوَن عَيلَّ َمكاِيَدهم ܀ ال يَرفعِ املَُضيِّ

رَُجل  ا  وأَمَّ اللِّسان  ويُل  طَ األَرِض  ْت عىل  ثبُ يَ ال  ܀  ْنَهضوا  يَ فال  الهوَِّة  يف  وليلَقوا  نار  َجمر 

لِلبائسني  الُحْكَم  يُْجري  الرَّبَّ  أَنَّ  مُت  َعلِ قد  ܀  الَهالك!  حتَّى  الرش  ْده  يَصطَ فلْ الُعنِف 

والَقضاَء لِلَمساكني ܀ أََجل، األَبراُر يَحَمدوَن اْسَمَك واملُستَقيموَن يُقيموَن أَماَمَك ܀ املجُد 

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (فل ١٧/٣-١/٤)

ًصا " ُمَخلِّ املَِسيَح  يَُسوَع  الرَبَّ  ِظُر  تَ ْن نَ َها  ْن الَساَمَوات، وِم َنا يف  تُ نَْحُن فَمِديَن ا  أَمَّ  "

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ٢٣/٢٤-٣١)

ُمَسَحاُء  ُقوُم  يَ َسوَْف  فَ قُوا.  تَُصدِّ فَال  ُهَناك!  أَْو  ا  ُهَن املَِسيُح  ُهَوذَا  أََحد:  ُكم  لَ اَل  قَ «إِْن 

و  لَ ُفَسُهم،  أَنْ اِريَن  املُْختَ وا  ِضلُّ يُ لِ وَخوارِق،  َعِظيَمٍة  اٍت  آيَ ِب أْتُوَن  ويَ َذبَة،  كَ اُء  يَ ِب وأَنْ ٌة  َذبَ كَ

ِدُروا. قَ

يف  ُهَو  َها  أَو:  تَْخرُُجوا،  فال  يَّة!  الَربِّ يف  ُهَو  َها  ُكم:  لَ وا  الُ قَ إِْن  فَ أْتُُكم!  بَ أَنْ ْد  قَ إيِنِّ  َها 

املََغارِب،  َحتَّى  ُع  املََشارِق، ويَْسطَ ِمَن  يُوِمُض  الَربَْق  أَنَّ  وا. فَكاَم  قُ تَُصدِّ فَال  يْت!  البَ َداِخِل 

الُنُسور. ِمُع  تَْجتَ ُهَناَك  ُة  الُجثَّ تَُكوُن  ُث  َحيْ ِن اإلِنَْسان.  ابْ يَُكوُن َمِجيُء  هَكَذا 

ُجوُم  والنُّ َضوَءُه،  ْعِطي  يُ ال  والَقَمُر  م،  لِ تُظْ أَلَشْمُس  األَيَّام،  َك  لْ تِ ِضيِق  ْعَد  بَ وَحاالً 

ِن  ابْ َعالَمُة  الَساَمِء  يف  َهُر  تَظْ ٍذ  ِئ وحيَن زَْعزَع.  تَتَ الَساَمَواِت  وَّاُت  وقُ الَساَمء،  ِمَن  ُط  َساقَ تَتَ

ُقْدرٍَة  ا عىل ُسُحِب الَساَمِء ِب يً َن اإلِنَْساِن آتِ ها، وتَرَى ابْ لُّ ُل األَرِْض كُ ائِ بَ ِحُب قَ تَ ْن تَ اإلِنَْسان، فَ

َعِظيم. وَمْجٍد 

األَْربَع،  اِح  الِريَ ِمَن  اِريِه  ُمْختَ ْجَمُعوَن  فيَ َعِظيم،  بُوٍق  يف  ْنُفُخوَن  يَ ُه  َكتَ َمالئِ ويُرِْسُل 

اِصيَها». أَقَ ِمْن أَقَايص الَساَمَواِت إىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري حبيب قزحّيا)

املسحاِء  عىل  متى  إنجيل  يف  الرّب  يتكلّم  كذبة:  وأنبياء  كذبة  ُمسحاء  يقوم  سوف  ܀ 
عبيًدا  نصبح  لئّال  وراَء كذبهم،  اإلنجراِف  ويحّذرُنا من  الكذبة،  األنبياء  الّدّجالني وعىل 

لكّل ما ميكنه أن يوهمنا بالخالص، فنبتعد عن مصدر خالصنا ومنوت. فإذا قرأنا هذا 

ة، لوجدنا أّن: اإلنجيل قراءة روحيّ

ة،  الّذاتيّ قوانا  إىل  مشريًا  هناك"،  "املسيح  لنا:  يقول  الذي  هو كربيائنا  الدّجال  املسيح   -

نا بقدرتنا وبسعينا وبعملنا نقدر عىل الوصول إىل السعادة، وننىس أن الله هو  فنظّن أنّ

مصدر سعادتنا، وهو القادر وحده عىل إعطائنا الخالص.

عائلتنا، يف  بيتنا، يف  ذهبنا:  يف  أينام  يرافقنا  الذي  العنف  أيًضا  هو  الدّجال  املسيح   -

ة، يف عملنا، وحتى  السياسيّ فأكرث، يف جداالتنا  أكرث  يوم  كّل  تتحطّم  التي  الزيجات 

نا بعنفنا نجُد الخالص، فيتحوّل اآلخُر من جهة إىل عدّو  ارتنا. نظّن أنّ خلف مقود سيّ

لنا بدل أن يكون واحًدا من إخوة املسيح الصغار الّذين نسعى إىل خدمتهم، ومن جهٍة 

أخرى، يتحوّل مجتمعنا إىل واحة حرب، كتلك التي يتكلّم عليها نصُّ إنجيلنا اليوم، 

بدالً من أن يكون مكاَن لقاٍء وحبٍّ ألبناِء الله عىل األرض.

ة التي تقول لنا: "فتّش عن خالصك يف هذا العامل، واغتنم  - املسيح الدّجال هو الوصولّي

الرَّئيس وإْن كان عىل  لنا: "إكتسب رىض  الفرصة لتستفيد." ويف عملنا نسمعه يقول 

حساب صيت رفيقك"، أو عىل سبيل املثال: "إستعمل اإلنسان ما دمت تحتاج إليه، وارِم 

فالكّل  الضمري،  لصوت  وتستمع  أحمق  تكن  "ال  أيًضا:  أو  حاجتك"،  تنتهي  حني  به 

يرسق، إستفد من صندوق عملك، أليس هذا تعبك...؟"

لذة. أمل يقل لنا مرّاٍت ومرّاٍت بأن نستعمل جسد اآلخر  - املسيح الدّجال هو أيًضا مسيح الّ

وحياته وكرامته، ونضعها يف خدمة سعادتنا وإن كانت عابرة؟ أال يقول لشبيبتنا "فتّش 

عن سعادتك يف املخّدرات، فالعامل دونها أمل ومشاكل، ومعها تحصل عىل الخالص؟" أال 

دة حياتك، وأنت القادرة عىل إتّخاذ  يقول لكثريات مّنا: "ما املانع من اإلجهاض، فأنت سيّ

قرارك وإن كان عىل حساب كائن بريء؟"

يَصَنعوَن  يوم.  كّل  وننا  ويضلّ الله  صورة  فينا  يشوّهون  حياتنا،  يجوبون  كثريون  مسحاء 

اللّه  ولكنَّ  اللُه.  ُم  ا ختارَُه الذيَن  حتَّى  أمَكَن،  إْن  لوا،  َضلِّ ليُ الَعظيمَة  والَعجائَب  اآلياِت 

مبّرشين  لنكون  إختارنا  اإلنسان.  وكرامة  والتعاضد  واالحرتام  الحبِّ  قيَم  لنعلَن  اختارنا 

ة. إختارنا لنشهد للحقيقة وللعدالة.  إلنجيل املغفرة واملصالحة واملحبّ

سورُ: حيث يكون الجسد املائت، املُثخن جراًحا، املهّشم،  ـُع النُّ ِم جَت ُة تَ ܀ َحيُث تكوُن الِجيَف
ا بنا.  واملهان املحتقر، هناك تجتمع النسور. هو جسد املسيح املائت من أجلنا والقائم حبًّ

نا بامتهاننا  منا أن منطق العنف لن ينترص وبأنّ هو يسوع الّذي بذل حياته يف سبيلنا ليعلّ

كرامة اآلخر، منتهن كرامة املسيح من جديد، نقتله، نصلبه، نهينه، ونضعه يف قرب إمياننا 

املسيح  حول  إجتمعنا  لخالصنا،  مكسور  جسد  حول  اجتمعت  نسور  نحن  البارد.  

الحقيقّي الّذي مات من أجلنا ليعطينا الحياة، ونجتمع كّل يوم حول جسده املكسور يف 

القربان، لننال منه زاد الحياة، قوّة تحملنا إىل امللكوت، لنحلّق ونطري، ونعلن من سامء 

إمياننا، أّن يسوع هو املسيح الحّق، وأمامه يسقط كّل مسيح دّجال. فمنه الخالص، وله 

املجد، وأمامه سوف تنحني كلُّ ركبة حني يأيت كالومض يف الليّل، ويجمع املشارق واملغارب 

يف طرفِة عني، ويقوم أماَمه األحياُء واألمواُت، ويسمُع منه من آمن به: "تعال إّيل يا مبارك أيب"، 

أّما الذي اختار مسحاء الكذب فسيسمعه يقول له: "إليك عّني يا دّجال".

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 (...)

وَم تَأيِت عىل  َها باملَْجِد الّذي ال يَفَنى، يَ بْ ِب ْح أَيُّها الربُّ اإلله الُنُفوس ِبأَجَساِدَها، َوَجلْ َوشِّ

ا ِبأَجَواِق النار،  اة، ُمحاطً ُل الَحيَ دَّ بَ يِقُظ الراِقُدوَن َوتَتَ ْستَ وُق األَِخرُي َويَ الَغامم، َويَُصوُِّت البُ

يَك  وَِألَِب ْسِبيُح والُشكرَان،  التَ يَحُسُن  َك  َولَ َجَسْد،  لُِكلِّ ِذي  اُة  والَحيَ الِقياَمُة  أَنَت  ألنََّك 

وس، اآلَن وإىل األبد. ولُروِحَك الُقدُّ

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

ترتيلة الختام
أَِحبَُّك ريبِّ يَُسوع

َك َريبِّ يسوع (٣)، َولَيَس يل ِسواْك، ܀  أَِحبُّ

يَس ِيل ِسواْك. وْس، َولَ ُح اسَمَك الُقدُّ ُعَك ِبال رُُجوْع، أَُسبِّ ُعَك َريبِّ َدوًما، أتبَ بَ أَت

أنَت ِيل الَحياةْ، َك يا روَح الله (٣)، فَ ܀ أُِحبُّ

أنَت ِيل الَحياةْ. ُقوٍَّة، فَ ِب تَغُمُرين ِبال ُحُدودْ، مَتَسُحِني  تَغُمُرين َريبِّ َدوًما، 

َع الَحياةْ، ا اآلب (٣)، يا َمنبَ َك يا أبَّ ܀ أُِحبُّ

الحياةْ. َع  َمنبَ يا  أَماَم َعرِشَك،  مِبَجِدَك، أجثُو  تَغُمُريِن  َك،  ِبُحبِّ تَغُمُريِن 



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

َمِن  يا  املُدرَك،  َغرَي  األَزَيلَّ  الُنوَر  املَسيح،  يُسوع  َنا  َربَّ يا 

َمنارَِة  ِمن  تُِشعَّ  لِيَك  ة،  َخَشبَ عىل  َق  تَُعلَّ أَن  ارتََضيَت 

ِهيج،  ِة نُورَِك البَ ُرؤيَ ا ِب رِّْحَن ا وَفَ رْنَ الَصلِيب عىل الُكون، أَنِ

يَك َوُروِحَك  يَك وإىل أَِب َع املَْجَد وَالُشْكَر إلَ رَنفَ ُهورَِك املَِجيد، فَ يِبَك يَوَم ظُ ا ِبِسْرتِ َصلِ َن لْ لِّ وَظَ

وس، إىل األبد. الُقدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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ترتيلة األحد
لحن ُحِويْن لَْحطُِيه (يا خالق َمولُود)

ْخرِي الَعِجيْب يْب يا فَ يا ُعوَد الَصلِ

تَُضمُّ الِبيَعة ِجرَاَح الَحِبيْب

يْك ِحاَمنا الَقِديْر ا إلَ َجأنَ لَ

يرْ! يِد الِرشّ يْك ِمْن كَ رََجانا َعلَ

܀܀܀

يْب فاِديَّ الَحِبيْب ِحاَمَي الَصلِ

ْن أَِخيْب! ِه اسُرتيِن! لَ ائِ يَ يف أَفْ

َجِميْع أَلُسوَر املَِنيْع لْ َقى لِ بْ يَ

َملَجا األَِمنْي! ُمؤِمننْي أَلْ لْ وَلِ

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٤٠ (١٣٩)
ئاِت يف  يِّ روا ِبالسَّ ِقْذين وِمن رَُجِل الُعنِف اْحِمني ܀ فَقد فَكَّ وَء أَن ، ِمن إِنساِن السُّ ܀ يا رَبُّ

تَهم. ُسمُّ األَفْعى تَحت ِشفاِههم ܀  ِسَن ِة أَل وا كالحيَ وٍم يُثريوَن الُحروب ܀ َسنُّ لَّ يَ قُلوِبهم وَكُ

وا  َعرثِّ يُ أَن  يف  روا  فَكَّ فقد  ܀  اْحِمني  الُعنِف  رَُجِل  وِمن  اْحَفظْني  يِر  ِّ الرشِّ ِد  يَ ِمن   ، رَبُّ يا 

ِب الطَّريِق  َكة وِبجانِ َدَميَّ بََسطوا َشبَ ا وَحبائِل، تَحَت قَ وَن فَخًّ َكربِّ َخطَوايت ܀ أَْخفى ِيلَ املُتَ

يِّد،  : أَنَت إِلهي أَْصغِ يا رَبُّ إىل َصوِت تََرضُّعي ܀ أيّها الرَّبُّ السَّ ا ܀ قلُت لِلرَّبِّ وا يل أَْرشاكً َمدُّ

، ال تُلَبِّ أَهواَء األَْرشار وال تُنِجْح  وَم الِقتاِل عىل رأيس ܀ يا رَبُّ لَت يَ يا ِعزََّة َخاليص إِنََّك ظلَّ

يهم  نزِْل علَ يَ ْغُمرْهم ُخبُث ِشفاِههم! ܀ لِ ٠ُرؤوَسهم وليَ قوَن عَيلَّ َمكاِيَدهم ܀ ال يَرفعِ املَُضيِّ

رَُجل  ا  وأَمَّ اللِّسان  ويُل  طَ األَرِض  ْت عىل  ثبُ يَ ال  ܀  ْنَهضوا  يَ فال  الهوَِّة  يف  وليلَقوا  نار  َجمر 

لِلبائسني  الُحْكَم  يُْجري  الرَّبَّ  أَنَّ  مُت  َعلِ قد  ܀  الَهالك!  حتَّى  الرش  ْده  يَصطَ فلْ الُعنِف 

والَقضاَء لِلَمساكني ܀ أََجل، األَبراُر يَحَمدوَن اْسَمَك واملُستَقيموَن يُقيموَن أَماَمَك ܀ املجُد 

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (فل ١٧/٣-١/٤)

ًصا " ُمَخلِّ املَِسيَح  يَُسوَع  الرَبَّ  ِظُر  تَ ْن نَ َها  ْن الَساَمَوات، وِم َنا يف  تُ نَْحُن فَمِديَن ا  أَمَّ  "

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ٢٣/٢٤-٣١)

ُمَسَحاُء  ُقوُم  يَ َسوَْف  فَ قُوا.  تَُصدِّ فَال  ُهَناك!  أَْو  ا  ُهَن املَِسيُح  ُهَوذَا  أََحد:  ُكم  لَ اَل  قَ «إِْن 

و  لَ ُفَسُهم،  أَنْ اِريَن  املُْختَ وا  ِضلُّ يُ لِ وَخوارِق،  َعِظيَمٍة  اٍت  آيَ ِب أْتُوَن  ويَ َذبَة،  كَ اُء  يَ ِب وأَنْ ٌة  َذبَ كَ

ِدُروا. قَ

يف  ُهَو  َها  أَو:  تَْخرُُجوا،  فال  يَّة!  الَربِّ يف  ُهَو  َها  ُكم:  لَ وا  الُ قَ إِْن  فَ أْتُُكم!  بَ أَنْ ْد  قَ إيِنِّ  َها 

املََغارِب،  َحتَّى  ُع  املََشارِق، ويَْسطَ ِمَن  يُوِمُض  الَربَْق  أَنَّ  وا. فَكاَم  قُ تَُصدِّ فَال  يْت!  البَ َداِخِل 

الُنُسور. ِمُع  تَْجتَ ُهَناَك  ُة  الُجثَّ تَُكوُن  ُث  َحيْ ِن اإلِنَْسان.  ابْ يَُكوُن َمِجيُء  هَكَذا 

ُجوُم  والنُّ َضوَءُه،  ْعِطي  يُ ال  والَقَمُر  م،  لِ تُظْ أَلَشْمُس  األَيَّام،  َك  لْ تِ ِضيِق  ْعَد  بَ وَحاالً 

ِن  ابْ َعالَمُة  الَساَمِء  يف  َهُر  تَظْ ٍذ  ِئ وحيَن زَْعزَع.  تَتَ الَساَمَواِت  وَّاُت  وقُ الَساَمء،  ِمَن  ُط  َساقَ تَتَ

ُقْدرٍَة  ا عىل ُسُحِب الَساَمِء ِب يً َن اإلِنَْساِن آتِ ها، وتَرَى ابْ لُّ ُل األَرِْض كُ ائِ بَ ِحُب قَ تَ ْن تَ اإلِنَْسان، فَ

َعِظيم. وَمْجٍد 

األَْربَع،  اِح  الِريَ ِمَن  اِريِه  ُمْختَ ْجَمُعوَن  فيَ َعِظيم،  بُوٍق  يف  ْنُفُخوَن  يَ ُه  َكتَ َمالئِ ويُرِْسُل 

اِصيَها». أَقَ ِمْن أَقَايص الَساَمَواِت إىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري حبيب قزحّيا)

املسحاِء  عىل  متى  إنجيل  يف  الرّب  يتكلّم  كذبة:  وأنبياء  كذبة  ُمسحاء  يقوم  سوف  ܀ 
عبيًدا  نصبح  لئّال  وراَء كذبهم،  اإلنجراِف  ويحّذرُنا من  الكذبة،  األنبياء  الّدّجالني وعىل 

لكّل ما ميكنه أن يوهمنا بالخالص، فنبتعد عن مصدر خالصنا ومنوت. فإذا قرأنا هذا 

ة، لوجدنا أّن: اإلنجيل قراءة روحيّ

ة،  الّذاتيّ قوانا  إىل  مشريًا  هناك"،  "املسيح  لنا:  يقول  الذي  هو كربيائنا  الدّجال  املسيح   -

نا بقدرتنا وبسعينا وبعملنا نقدر عىل الوصول إىل السعادة، وننىس أن الله هو  فنظّن أنّ

مصدر سعادتنا، وهو القادر وحده عىل إعطائنا الخالص.

عائلتنا، يف  بيتنا، يف  ذهبنا:  يف  أينام  يرافقنا  الذي  العنف  أيًضا  هو  الدّجال  املسيح   -

ة، يف عملنا، وحتى  السياسيّ فأكرث، يف جداالتنا  أكرث  يوم  كّل  تتحطّم  التي  الزيجات 

نا بعنفنا نجُد الخالص، فيتحوّل اآلخُر من جهة إىل عدّو  ارتنا. نظّن أنّ خلف مقود سيّ

لنا بدل أن يكون واحًدا من إخوة املسيح الصغار الّذين نسعى إىل خدمتهم، ومن جهٍة 

أخرى، يتحوّل مجتمعنا إىل واحة حرب، كتلك التي يتكلّم عليها نصُّ إنجيلنا اليوم، 

بدالً من أن يكون مكاَن لقاٍء وحبٍّ ألبناِء الله عىل األرض.

ة التي تقول لنا: "فتّش عن خالصك يف هذا العامل، واغتنم  - املسيح الدّجال هو الوصولّي

الرَّئيس وإْن كان عىل  لنا: "إكتسب رىض  الفرصة لتستفيد." ويف عملنا نسمعه يقول 

حساب صيت رفيقك"، أو عىل سبيل املثال: "إستعمل اإلنسان ما دمت تحتاج إليه، وارِم 

فالكّل  الضمري،  لصوت  وتستمع  أحمق  تكن  "ال  أيًضا:  أو  حاجتك"،  تنتهي  حني  به 

يرسق، إستفد من صندوق عملك، أليس هذا تعبك...؟"

األحد الثالث بعد عيد الصليب: المسحاء الدّجالون وعودة ابن اإلنسان

لذة. أمل يقل لنا مرّاٍت ومرّاٍت بأن نستعمل جسد اآلخر  - املسيح الدّجال هو أيًضا مسيح الّ

وحياته وكرامته، ونضعها يف خدمة سعادتنا وإن كانت عابرة؟ أال يقول لشبيبتنا "فتّش 

عن سعادتك يف املخّدرات، فالعامل دونها أمل ومشاكل، ومعها تحصل عىل الخالص؟" أال 

دة حياتك، وأنت القادرة عىل إتّخاذ  يقول لكثريات مّنا: "ما املانع من اإلجهاض، فأنت سيّ

قرارك وإن كان عىل حساب كائن بريء؟"

يَصَنعوَن  يوم.  كّل  وننا  ويضلّ الله  صورة  فينا  يشوّهون  حياتنا،  يجوبون  كثريون  مسحاء 

اللّه  ولكنَّ  اللُه.  ُم  ا ختارَُه الذيَن  حتَّى  أمَكَن،  إْن  لوا،  َضلِّ ليُ الَعظيمَة  والَعجائَب  اآلياِت 

مبّرشين  لنكون  إختارنا  اإلنسان.  وكرامة  والتعاضد  واالحرتام  الحبِّ  قيَم  لنعلَن  اختارنا 

ة. إختارنا لنشهد للحقيقة وللعدالة.  إلنجيل املغفرة واملصالحة واملحبّ

سورُ: حيث يكون الجسد املائت، املُثخن جراًحا، املهّشم،  ـُع النُّ ِم جَت ُة تَ ܀ َحيُث تكوُن الِجيَف
ا بنا.  واملهان املحتقر، هناك تجتمع النسور. هو جسد املسيح املائت من أجلنا والقائم حبًّ

نا بامتهاننا  منا أن منطق العنف لن ينترص وبأنّ هو يسوع الّذي بذل حياته يف سبيلنا ليعلّ

كرامة اآلخر، منتهن كرامة املسيح من جديد، نقتله، نصلبه، نهينه، ونضعه يف قرب إمياننا 

املسيح  حول  إجتمعنا  لخالصنا،  مكسور  جسد  حول  اجتمعت  نسور  نحن  البارد.  

الحقيقّي الّذي مات من أجلنا ليعطينا الحياة، ونجتمع كّل يوم حول جسده املكسور يف 

القربان، لننال منه زاد الحياة، قوّة تحملنا إىل امللكوت، لنحلّق ونطري، ونعلن من سامء 

إمياننا، أّن يسوع هو املسيح الحّق، وأمامه يسقط كّل مسيح دّجال. فمنه الخالص، وله 

املجد، وأمامه سوف تنحني كلُّ ركبة حني يأيت كالومض يف الليّل، ويجمع املشارق واملغارب 

يف طرفِة عني، ويقوم أماَمه األحياُء واألمواُت، ويسمُع منه من آمن به: "تعال إّيل يا مبارك أيب"، 

أّما الذي اختار مسحاء الكذب فسيسمعه يقول له: "إليك عّني يا دّجال".

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 (...)

وَم تَأيِت عىل  َها باملَْجِد الّذي ال يَفَنى، يَ بْ ِب ْح أَيُّها الربُّ اإلله الُنُفوس ِبأَجَساِدَها، َوَجلْ َوشِّ

ا ِبأَجَواِق النار،  اة، ُمحاطً ُل الَحيَ دَّ بَ يِقُظ الراِقُدوَن َوتَتَ ْستَ وُق األَِخرُي َويَ الَغامم، َويَُصوُِّت البُ

يَك  وَِألَِب ْسِبيُح والُشكرَان،  التَ يَحُسُن  َك  َولَ َجَسْد،  لُِكلِّ ِذي  اُة  والَحيَ الِقياَمُة  أَنَت  ألنََّك 

وس، اآلَن وإىل األبد. ولُروِحَك الُقدُّ

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

ترتيلة الختام
أَِحبَُّك ريبِّ يَُسوع

َك َريبِّ يسوع (٣)، َولَيَس يل ِسواْك، ܀  أَِحبُّ

يَس ِيل ِسواْك. وْس، َولَ ُح اسَمَك الُقدُّ ُعَك ِبال رُُجوْع، أَُسبِّ ُعَك َريبِّ َدوًما، أتبَ بَ أَت

أنَت ِيل الَحياةْ، َك يا روَح الله (٣)، فَ ܀ أُِحبُّ

أنَت ِيل الَحياةْ. ُقوٍَّة، فَ ِب تَغُمُرين ِبال ُحُدودْ، مَتَسُحِني  تَغُمُرين َريبِّ َدوًما، 

َع الَحياةْ، ا اآلب (٣)، يا َمنبَ َك يا أبَّ ܀ أُِحبُّ

الحياةْ. َع  َمنبَ يا  أَماَم َعرِشَك،  مِبَجِدَك، أجثُو  تَغُمُريِن  َك،  ِبُحبِّ تَغُمُريِن 



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

َمِن  يا  املُدرَك،  َغرَي  األَزَيلَّ  الُنوَر  املَسيح،  يُسوع  َنا  َربَّ يا 

َمنارَِة  ِمن  تُِشعَّ  لِيَك  ة،  َخَشبَ عىل  َق  تَُعلَّ أَن  ارتََضيَت 

ِهيج،  ِة نُورَِك البَ ُرؤيَ ا ِب رِّْحَن ا وَفَ رْنَ الَصلِيب عىل الُكون، أَنِ

يَك َوُروِحَك  يَك وإىل أَِب َع املَْجَد وَالُشْكَر إلَ رَنفَ ُهورَِك املَِجيد، فَ يِبَك يَوَم ظُ ا ِبِسْرتِ َصلِ َن لْ لِّ وَظَ

وس، إىل األبد. الُقدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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٤

ترتيلة األحد
لحن ُحِويْن لَْحطُِيه (يا خالق َمولُود)

ْخرِي الَعِجيْب يْب يا فَ يا ُعوَد الَصلِ

تَُضمُّ الِبيَعة ِجرَاَح الَحِبيْب

يْك ِحاَمنا الَقِديْر ا إلَ َجأنَ لَ

يرْ! يِد الِرشّ يْك ِمْن كَ رََجانا َعلَ

܀܀܀

يْب فاِديَّ الَحِبيْب ِحاَمَي الَصلِ

ْن أَِخيْب! ِه اسُرتيِن! لَ ائِ يَ يف أَفْ

َجِميْع أَلُسوَر املَِنيْع لْ َقى لِ بْ يَ

َملَجا األَِمنْي! ُمؤِمننْي أَلْ لْ وَلِ

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٤٠ (١٣٩)
ئاِت يف  يِّ روا ِبالسَّ ِقْذين وِمن رَُجِل الُعنِف اْحِمني ܀ فَقد فَكَّ وَء أَن ، ِمن إِنساِن السُّ ܀ يا رَبُّ

تَهم. ُسمُّ األَفْعى تَحت ِشفاِههم ܀  ِسَن ِة أَل وا كالحيَ وٍم يُثريوَن الُحروب ܀ َسنُّ لَّ يَ قُلوِبهم وَكُ

وا  َعرثِّ يُ أَن  يف  روا  فَكَّ فقد  ܀  اْحِمني  الُعنِف  رَُجِل  وِمن  اْحَفظْني  يِر  ِّ الرشِّ ِد  يَ ِمن   ، رَبُّ يا 

ِب الطَّريِق  َكة وِبجانِ َدَميَّ بََسطوا َشبَ ا وَحبائِل، تَحَت قَ وَن فَخًّ َكربِّ َخطَوايت ܀ أَْخفى ِيلَ املُتَ

يِّد،  : أَنَت إِلهي أَْصغِ يا رَبُّ إىل َصوِت تََرضُّعي ܀ أيّها الرَّبُّ السَّ ا ܀ قلُت لِلرَّبِّ وا يل أَْرشاكً َمدُّ

، ال تُلَبِّ أَهواَء األَْرشار وال تُنِجْح  وَم الِقتاِل عىل رأيس ܀ يا رَبُّ لَت يَ يا ِعزََّة َخاليص إِنََّك ظلَّ

يهم  نزِْل علَ يَ ْغُمرْهم ُخبُث ِشفاِههم! ܀ لِ ٠ُرؤوَسهم وليَ قوَن عَيلَّ َمكاِيَدهم ܀ ال يَرفعِ املَُضيِّ

رَُجل  ا  وأَمَّ اللِّسان  ويُل  طَ األَرِض  ْت عىل  ثبُ يَ ال  ܀  ْنَهضوا  يَ فال  الهوَِّة  يف  وليلَقوا  نار  َجمر 

لِلبائسني  الُحْكَم  يُْجري  الرَّبَّ  أَنَّ  مُت  َعلِ قد  ܀  الَهالك!  حتَّى  الرش  ْده  يَصطَ فلْ الُعنِف 

والَقضاَء لِلَمساكني ܀ أََجل، األَبراُر يَحَمدوَن اْسَمَك واملُستَقيموَن يُقيموَن أَماَمَك ܀ املجُد 

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (فل ١٧/٣-١/٤)

ًصا " ُمَخلِّ املَِسيَح  يَُسوَع  الرَبَّ  ِظُر  تَ ْن نَ َها  ْن الَساَمَوات، وِم َنا يف  تُ نَْحُن فَمِديَن ا  أَمَّ  "

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ٢٣/٢٤-٣١)

ُمَسَحاُء  ُقوُم  يَ َسوَْف  فَ قُوا.  تَُصدِّ فَال  ُهَناك!  أَْو  ا  ُهَن املَِسيُح  ُهَوذَا  أََحد:  ُكم  لَ اَل  قَ «إِْن 

و  لَ ُفَسُهم،  أَنْ اِريَن  املُْختَ وا  ِضلُّ يُ لِ وَخوارِق،  َعِظيَمٍة  اٍت  آيَ ِب أْتُوَن  ويَ َذبَة،  كَ اُء  يَ ِب وأَنْ ٌة  َذبَ كَ

ِدُروا. قَ

يف  ُهَو  َها  أَو:  تَْخرُُجوا،  فال  يَّة!  الَربِّ يف  ُهَو  َها  ُكم:  لَ وا  الُ قَ إِْن  فَ أْتُُكم!  بَ أَنْ ْد  قَ إيِنِّ  َها 

املََغارِب،  َحتَّى  ُع  املََشارِق، ويَْسطَ ِمَن  يُوِمُض  الَربَْق  أَنَّ  وا. فَكاَم  قُ تَُصدِّ فَال  يْت!  البَ َداِخِل 

الُنُسور. ِمُع  تَْجتَ ُهَناَك  ُة  الُجثَّ تَُكوُن  ُث  َحيْ ِن اإلِنَْسان.  ابْ يَُكوُن َمِجيُء  هَكَذا 

ُجوُم  والنُّ َضوَءُه،  ْعِطي  يُ ال  والَقَمُر  م،  لِ تُظْ أَلَشْمُس  األَيَّام،  َك  لْ تِ ِضيِق  ْعَد  بَ وَحاالً 

ِن  ابْ َعالَمُة  الَساَمِء  يف  َهُر  تَظْ ٍذ  ِئ وحيَن زَْعزَع.  تَتَ الَساَمَواِت  وَّاُت  وقُ الَساَمء،  ِمَن  ُط  َساقَ تَتَ

ُقْدرٍَة  ا عىل ُسُحِب الَساَمِء ِب يً َن اإلِنَْساِن آتِ ها، وتَرَى ابْ لُّ ُل األَرِْض كُ ائِ بَ ِحُب قَ تَ ْن تَ اإلِنَْسان، فَ

َعِظيم. وَمْجٍد 

األَْربَع،  اِح  الِريَ ِمَن  اِريِه  ُمْختَ ْجَمُعوَن  فيَ َعِظيم،  بُوٍق  يف  ْنُفُخوَن  يَ ُه  َكتَ َمالئِ ويُرِْسُل 

اِصيَها». أَقَ ِمْن أَقَايص الَساَمَواِت إىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري حبيب قزحّيا)

املسحاِء  عىل  متى  إنجيل  يف  الرّب  يتكلّم  كذبة:  وأنبياء  كذبة  ُمسحاء  يقوم  سوف  ܀ 
عبيًدا  نصبح  لئّال  وراَء كذبهم،  اإلنجراِف  ويحّذرُنا من  الكذبة،  األنبياء  الّدّجالني وعىل 

لكّل ما ميكنه أن يوهمنا بالخالص، فنبتعد عن مصدر خالصنا ومنوت. فإذا قرأنا هذا 

ة، لوجدنا أّن: اإلنجيل قراءة روحيّ

ة،  الّذاتيّ قوانا  إىل  مشريًا  هناك"،  "املسيح  لنا:  يقول  الذي  هو كربيائنا  الدّجال  املسيح   -

نا بقدرتنا وبسعينا وبعملنا نقدر عىل الوصول إىل السعادة، وننىس أن الله هو  فنظّن أنّ

مصدر سعادتنا، وهو القادر وحده عىل إعطائنا الخالص.

عائلتنا، يف  بيتنا، يف  ذهبنا:  يف  أينام  يرافقنا  الذي  العنف  أيًضا  هو  الدّجال  املسيح   -

ة، يف عملنا، وحتى  السياسيّ فأكرث، يف جداالتنا  أكرث  يوم  كّل  تتحطّم  التي  الزيجات 

نا بعنفنا نجُد الخالص، فيتحوّل اآلخُر من جهة إىل عدّو  ارتنا. نظّن أنّ خلف مقود سيّ

لنا بدل أن يكون واحًدا من إخوة املسيح الصغار الّذين نسعى إىل خدمتهم، ومن جهٍة 

أخرى، يتحوّل مجتمعنا إىل واحة حرب، كتلك التي يتكلّم عليها نصُّ إنجيلنا اليوم، 

بدالً من أن يكون مكاَن لقاٍء وحبٍّ ألبناِء الله عىل األرض.

ة التي تقول لنا: "فتّش عن خالصك يف هذا العامل، واغتنم  - املسيح الدّجال هو الوصولّي

الرَّئيس وإْن كان عىل  لنا: "إكتسب رىض  الفرصة لتستفيد." ويف عملنا نسمعه يقول 

حساب صيت رفيقك"، أو عىل سبيل املثال: "إستعمل اإلنسان ما دمت تحتاج إليه، وارِم 

فالكّل  الضمري،  لصوت  وتستمع  أحمق  تكن  "ال  أيًضا:  أو  حاجتك"،  تنتهي  حني  به 

يرسق، إستفد من صندوق عملك، أليس هذا تعبك...؟"

األحد الثالث بعد عيد الصليب: المسحاء الدّجالون وعودة ابن اإلنسان

لذة. أمل يقل لنا مرّاٍت ومرّاٍت بأن نستعمل جسد اآلخر  - املسيح الدّجال هو أيًضا مسيح الّ

وحياته وكرامته، ونضعها يف خدمة سعادتنا وإن كانت عابرة؟ أال يقول لشبيبتنا "فتّش 

عن سعادتك يف املخّدرات، فالعامل دونها أمل ومشاكل، ومعها تحصل عىل الخالص؟" أال 

دة حياتك، وأنت القادرة عىل إتّخاذ  يقول لكثريات مّنا: "ما املانع من اإلجهاض، فأنت سيّ

قرارك وإن كان عىل حساب كائن بريء؟"

يَصَنعوَن  يوم.  كّل  وننا  ويضلّ الله  صورة  فينا  يشوّهون  حياتنا،  يجوبون  كثريون  مسحاء 

اللّه  ولكنَّ  اللُه.  ُم  ا ختارَُه الذيَن  حتَّى  أمَكَن،  إْن  لوا،  َضلِّ ليُ الَعظيمَة  والَعجائَب  اآلياِت 

مبّرشين  لنكون  إختارنا  اإلنسان.  وكرامة  والتعاضد  واالحرتام  الحبِّ  قيَم  لنعلَن  اختارنا 

ة. إختارنا لنشهد للحقيقة وللعدالة.  إلنجيل املغفرة واملصالحة واملحبّ

سورُ: حيث يكون الجسد املائت، املُثخن جراًحا، املهّشم،  ـُع النُّ ِم جَت ُة تَ ܀ َحيُث تكوُن الِجيَف
ا بنا.  واملهان املحتقر، هناك تجتمع النسور. هو جسد املسيح املائت من أجلنا والقائم حبًّ

نا بامتهاننا  منا أن منطق العنف لن ينترص وبأنّ هو يسوع الّذي بذل حياته يف سبيلنا ليعلّ

كرامة اآلخر، منتهن كرامة املسيح من جديد، نقتله، نصلبه، نهينه، ونضعه يف قرب إمياننا 

املسيح  حول  إجتمعنا  لخالصنا،  مكسور  جسد  حول  اجتمعت  نسور  نحن  البارد.  

الحقيقّي الّذي مات من أجلنا ليعطينا الحياة، ونجتمع كّل يوم حول جسده املكسور يف 

القربان، لننال منه زاد الحياة، قوّة تحملنا إىل امللكوت، لنحلّق ونطري، ونعلن من سامء 

إمياننا، أّن يسوع هو املسيح الحّق، وأمامه يسقط كّل مسيح دّجال. فمنه الخالص، وله 

املجد، وأمامه سوف تنحني كلُّ ركبة حني يأيت كالومض يف الليّل، ويجمع املشارق واملغارب 

يف طرفِة عني، ويقوم أماَمه األحياُء واألمواُت، ويسمُع منه من آمن به: "تعال إّيل يا مبارك أيب"، 

أّما الذي اختار مسحاء الكذب فسيسمعه يقول له: "إليك عّني يا دّجال".

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 (...)

وَم تَأيِت عىل  َها باملَْجِد الّذي ال يَفَنى، يَ بْ ِب ْح أَيُّها الربُّ اإلله الُنُفوس ِبأَجَساِدَها، َوَجلْ َوشِّ

ا ِبأَجَواِق النار،  اة، ُمحاطً ُل الَحيَ دَّ بَ يِقُظ الراِقُدوَن َوتَتَ ْستَ وُق األَِخرُي َويَ الَغامم، َويَُصوُِّت البُ

يَك  وَِألَِب ْسِبيُح والُشكرَان،  التَ يَحُسُن  َك  َولَ َجَسْد،  لُِكلِّ ِذي  اُة  والَحيَ الِقياَمُة  أَنَت  ألنََّك 

وس، اآلَن وإىل األبد. ولُروِحَك الُقدُّ

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

ترتيلة الختام
أَِحبَُّك ريبِّ يَُسوع

َك َريبِّ يسوع (٣)، َولَيَس يل ِسواْك، ܀  أَِحبُّ

يَس ِيل ِسواْك. وْس، َولَ ُح اسَمَك الُقدُّ ُعَك ِبال رُُجوْع، أَُسبِّ ُعَك َريبِّ َدوًما، أتبَ بَ أَت

أنَت ِيل الَحياةْ، َك يا روَح الله (٣)، فَ ܀ أُِحبُّ

أنَت ِيل الَحياةْ. ُقوٍَّة، فَ ِب تَغُمُرين ِبال ُحُدودْ، مَتَسُحِني  تَغُمُرين َريبِّ َدوًما، 

َع الَحياةْ، ا اآلب (٣)، يا َمنبَ َك يا أبَّ ܀ أُِحبُّ

الحياةْ. َع  َمنبَ يا  أَماَم َعرِشَك،  مِبَجِدَك، أجثُو  تَغُمُريِن  َك،  ِبُحبِّ تَغُمُريِن 



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

َمِن  يا  املُدرَك،  َغرَي  األَزَيلَّ  الُنوَر  املَسيح،  يُسوع  َنا  َربَّ يا 

َمنارَِة  ِمن  تُِشعَّ  لِيَك  ة،  َخَشبَ عىل  َق  تَُعلَّ أَن  ارتََضيَت 

ِهيج،  ِة نُورَِك البَ ُرؤيَ ا ِب رِّْحَن ا وَفَ رْنَ الَصلِيب عىل الُكون، أَنِ

يَك َوُروِحَك  يَك وإىل أَِب َع املَْجَد وَالُشْكَر إلَ رَنفَ ُهورَِك املَِجيد، فَ يِبَك يَوَم ظُ ا ِبِسْرتِ َصلِ َن لْ لِّ وَظَ

وس، إىل األبد. الُقدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن ُحِويْن لَْحطُِيه (يا خالق َمولُود)

ْخرِي الَعِجيْب يْب يا فَ يا ُعوَد الَصلِ

تَُضمُّ الِبيَعة ِجرَاَح الَحِبيْب

يْك ِحاَمنا الَقِديْر ا إلَ َجأنَ لَ

يرْ! يِد الِرشّ يْك ِمْن كَ رََجانا َعلَ

܀܀܀

يْب فاِديَّ الَحِبيْب ِحاَمَي الَصلِ

ْن أَِخيْب! ِه اسُرتيِن! لَ ائِ يَ يف أَفْ

َجِميْع أَلُسوَر املَِنيْع لْ َقى لِ بْ يَ

َملَجا األَِمنْي! ُمؤِمننْي أَلْ لْ وَلِ

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٤٠ (١٣٩)
ئاِت يف  يِّ روا ِبالسَّ ِقْذين وِمن رَُجِل الُعنِف اْحِمني ܀ فَقد فَكَّ وَء أَن ، ِمن إِنساِن السُّ ܀ يا رَبُّ

تَهم. ُسمُّ األَفْعى تَحت ِشفاِههم ܀  ِسَن ِة أَل وا كالحيَ وٍم يُثريوَن الُحروب ܀ َسنُّ لَّ يَ قُلوِبهم وَكُ

وا  َعرثِّ يُ أَن  يف  روا  فَكَّ فقد  ܀  اْحِمني  الُعنِف  رَُجِل  وِمن  اْحَفظْني  يِر  ِّ الرشِّ ِد  يَ ِمن   ، رَبُّ يا 

ِب الطَّريِق  َكة وِبجانِ َدَميَّ بََسطوا َشبَ ا وَحبائِل، تَحَت قَ وَن فَخًّ َكربِّ َخطَوايت ܀ أَْخفى ِيلَ املُتَ

يِّد،  : أَنَت إِلهي أَْصغِ يا رَبُّ إىل َصوِت تََرضُّعي ܀ أيّها الرَّبُّ السَّ ا ܀ قلُت لِلرَّبِّ وا يل أَْرشاكً َمدُّ

، ال تُلَبِّ أَهواَء األَْرشار وال تُنِجْح  وَم الِقتاِل عىل رأيس ܀ يا رَبُّ لَت يَ يا ِعزََّة َخاليص إِنََّك ظلَّ

يهم  نزِْل علَ يَ ْغُمرْهم ُخبُث ِشفاِههم! ܀ لِ ٠ُرؤوَسهم وليَ قوَن عَيلَّ َمكاِيَدهم ܀ ال يَرفعِ املَُضيِّ

رَُجل  ا  وأَمَّ اللِّسان  ويُل  طَ األَرِض  ْت عىل  ثبُ يَ ال  ܀  ْنَهضوا  يَ فال  الهوَِّة  يف  وليلَقوا  نار  َجمر 

لِلبائسني  الُحْكَم  يُْجري  الرَّبَّ  أَنَّ  مُت  َعلِ قد  ܀  الَهالك!  حتَّى  الرش  ْده  يَصطَ فلْ الُعنِف 

والَقضاَء لِلَمساكني ܀ أََجل، األَبراُر يَحَمدوَن اْسَمَك واملُستَقيموَن يُقيموَن أَماَمَك ܀ املجُد 

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (فل ١٧/٣-١/٤)

ًصا " ُمَخلِّ املَِسيَح  يَُسوَع  الرَبَّ  ِظُر  تَ ْن نَ َها  ْن الَساَمَوات، وِم َنا يف  تُ نَْحُن فَمِديَن ا  أَمَّ  "

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ٢٣/٢٤-٣١)

ُمَسَحاُء  ُقوُم  يَ َسوَْف  فَ قُوا.  تَُصدِّ فَال  ُهَناك!  أَْو  ا  ُهَن املَِسيُح  ُهَوذَا  أََحد:  ُكم  لَ اَل  قَ «إِْن 

و  لَ ُفَسُهم،  أَنْ اِريَن  املُْختَ وا  ِضلُّ يُ لِ وَخوارِق،  َعِظيَمٍة  اٍت  آيَ ِب أْتُوَن  ويَ َذبَة،  كَ اُء  يَ ِب وأَنْ ٌة  َذبَ كَ

ِدُروا. قَ

يف  ُهَو  َها  أَو:  تَْخرُُجوا،  فال  يَّة!  الَربِّ يف  ُهَو  َها  ُكم:  لَ وا  الُ قَ إِْن  فَ أْتُُكم!  بَ أَنْ ْد  قَ إيِنِّ  َها 

املََغارِب،  َحتَّى  ُع  املََشارِق، ويَْسطَ ِمَن  يُوِمُض  الَربَْق  أَنَّ  وا. فَكاَم  قُ تَُصدِّ فَال  يْت!  البَ َداِخِل 

الُنُسور. ِمُع  تَْجتَ ُهَناَك  ُة  الُجثَّ تَُكوُن  ُث  َحيْ ِن اإلِنَْسان.  ابْ يَُكوُن َمِجيُء  هَكَذا 

ُجوُم  والنُّ َضوَءُه،  ْعِطي  يُ ال  والَقَمُر  م،  لِ تُظْ أَلَشْمُس  األَيَّام،  َك  لْ تِ ِضيِق  ْعَد  بَ وَحاالً 

ِن  ابْ َعالَمُة  الَساَمِء  يف  َهُر  تَظْ ٍذ  ِئ وحيَن زَْعزَع.  تَتَ الَساَمَواِت  وَّاُت  وقُ الَساَمء،  ِمَن  ُط  َساقَ تَتَ

ُقْدرٍَة  ا عىل ُسُحِب الَساَمِء ِب يً َن اإلِنَْساِن آتِ ها، وتَرَى ابْ لُّ ُل األَرِْض كُ ائِ بَ ِحُب قَ تَ ْن تَ اإلِنَْسان، فَ

َعِظيم. وَمْجٍد 

األَْربَع،  اِح  الِريَ ِمَن  اِريِه  ُمْختَ ْجَمُعوَن  فيَ َعِظيم،  بُوٍق  يف  ْنُفُخوَن  يَ ُه  َكتَ َمالئِ ويُرِْسُل 

اِصيَها». أَقَ ِمْن أَقَايص الَساَمَواِت إىل 

anteliasdiocese.com

٥

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري حبيب قزحّيا)

املسحاِء  عىل  متى  إنجيل  يف  الرّب  يتكلّم  كذبة:  وأنبياء  كذبة  ُمسحاء  يقوم  سوف  ܀ 
عبيًدا  نصبح  لئّال  وراَء كذبهم،  اإلنجراِف  ويحّذرُنا من  الكذبة،  األنبياء  الّدّجالني وعىل 

لكّل ما ميكنه أن يوهمنا بالخالص، فنبتعد عن مصدر خالصنا ومنوت. فإذا قرأنا هذا 

ة، لوجدنا أّن: اإلنجيل قراءة روحيّ

ة،  الّذاتيّ قوانا  إىل  مشريًا  هناك"،  "املسيح  لنا:  يقول  الذي  هو كربيائنا  الدّجال  املسيح   -

نا بقدرتنا وبسعينا وبعملنا نقدر عىل الوصول إىل السعادة، وننىس أن الله هو  فنظّن أنّ

مصدر سعادتنا، وهو القادر وحده عىل إعطائنا الخالص.

عائلتنا، يف  بيتنا، يف  ذهبنا:  يف  أينام  يرافقنا  الذي  العنف  أيًضا  هو  الدّجال  املسيح   -

ة، يف عملنا، وحتى  السياسيّ فأكرث، يف جداالتنا  أكرث  يوم  كّل  تتحطّم  التي  الزيجات 

نا بعنفنا نجُد الخالص، فيتحوّل اآلخُر من جهة إىل عدّو  ارتنا. نظّن أنّ خلف مقود سيّ

لنا بدل أن يكون واحًدا من إخوة املسيح الصغار الّذين نسعى إىل خدمتهم، ومن جهٍة 

أخرى، يتحوّل مجتمعنا إىل واحة حرب، كتلك التي يتكلّم عليها نصُّ إنجيلنا اليوم، 

بدالً من أن يكون مكاَن لقاٍء وحبٍّ ألبناِء الله عىل األرض.

ة التي تقول لنا: "فتّش عن خالصك يف هذا العامل، واغتنم  - املسيح الدّجال هو الوصولّي

الرَّئيس وإْن كان عىل  لنا: "إكتسب رىض  الفرصة لتستفيد." ويف عملنا نسمعه يقول 

حساب صيت رفيقك"، أو عىل سبيل املثال: "إستعمل اإلنسان ما دمت تحتاج إليه، وارِم 

فالكّل  الضمري،  لصوت  وتستمع  أحمق  تكن  "ال  أيًضا:  أو  حاجتك"،  تنتهي  حني  به 

يرسق، إستفد من صندوق عملك، أليس هذا تعبك...؟"

األحد الثالث بعد عيد الصليب: المسحاء الدّجالون وعودة ابن اإلنسان

لذة. أمل يقل لنا مرّاٍت ومرّاٍت بأن نستعمل جسد اآلخر  - املسيح الدّجال هو أيًضا مسيح الّ

وحياته وكرامته، ونضعها يف خدمة سعادتنا وإن كانت عابرة؟ أال يقول لشبيبتنا "فتّش 

عن سعادتك يف املخّدرات، فالعامل دونها أمل ومشاكل، ومعها تحصل عىل الخالص؟" أال 

دة حياتك، وأنت القادرة عىل إتّخاذ  يقول لكثريات مّنا: "ما املانع من اإلجهاض، فأنت سيّ

قرارك وإن كان عىل حساب كائن بريء؟"

يَصَنعوَن  يوم.  كّل  وننا  ويضلّ الله  صورة  فينا  يشوّهون  حياتنا،  يجوبون  كثريون  مسحاء 

اللّه  ولكنَّ  اللُه.  ُم  ا ختارَُه الذيَن  حتَّى  أمَكَن،  إْن  لوا،  َضلِّ ليُ الَعظيمَة  والَعجائَب  اآلياِت 

مبّرشين  لنكون  إختارنا  اإلنسان.  وكرامة  والتعاضد  واالحرتام  الحبِّ  قيَم  لنعلَن  اختارنا 

ة. إختارنا لنشهد للحقيقة وللعدالة.  إلنجيل املغفرة واملصالحة واملحبّ

سورُ: حيث يكون الجسد املائت، املُثخن جراًحا، املهّشم،  ـُع النُّ ِم جَت ُة تَ ܀ َحيُث تكوُن الِجيَف
ا بنا.  واملهان املحتقر، هناك تجتمع النسور. هو جسد املسيح املائت من أجلنا والقائم حبًّ

نا بامتهاننا  منا أن منطق العنف لن ينترص وبأنّ هو يسوع الّذي بذل حياته يف سبيلنا ليعلّ

كرامة اآلخر، منتهن كرامة املسيح من جديد، نقتله، نصلبه، نهينه، ونضعه يف قرب إمياننا 

املسيح  حول  إجتمعنا  لخالصنا،  مكسور  جسد  حول  اجتمعت  نسور  نحن  البارد.  

الحقيقّي الّذي مات من أجلنا ليعطينا الحياة، ونجتمع كّل يوم حول جسده املكسور يف 

القربان، لننال منه زاد الحياة، قوّة تحملنا إىل امللكوت، لنحلّق ونطري، ونعلن من سامء 

إمياننا، أّن يسوع هو املسيح الحّق، وأمامه يسقط كّل مسيح دّجال. فمنه الخالص، وله 

املجد، وأمامه سوف تنحني كلُّ ركبة حني يأيت كالومض يف الليّل، ويجمع املشارق واملغارب 

يف طرفِة عني، ويقوم أماَمه األحياُء واألمواُت، ويسمُع منه من آمن به: "تعال إّيل يا مبارك أيب"، 

أّما الذي اختار مسحاء الكذب فسيسمعه يقول له: "إليك عّني يا دّجال".

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 (...)

وَم تَأيِت عىل  َها باملَْجِد الّذي ال يَفَنى، يَ بْ ِب ْح أَيُّها الربُّ اإلله الُنُفوس ِبأَجَساِدَها، َوَجلْ َوشِّ

ا ِبأَجَواِق النار،  اة، ُمحاطً ُل الَحيَ دَّ بَ يِقُظ الراِقُدوَن َوتَتَ ْستَ وُق األَِخرُي َويَ الَغامم، َويَُصوُِّت البُ

يَك  وَِألَِب ْسِبيُح والُشكرَان،  التَ يَحُسُن  َك  َولَ َجَسْد،  لُِكلِّ ِذي  اُة  والَحيَ الِقياَمُة  أَنَت  ألنََّك 

وس، اآلَن وإىل األبد. ولُروِحَك الُقدُّ

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

ترتيلة الختام
أَِحبَُّك ريبِّ يَُسوع

َك َريبِّ يسوع (٣)، َولَيَس يل ِسواْك، ܀  أَِحبُّ

يَس ِيل ِسواْك. وْس، َولَ ُح اسَمَك الُقدُّ ُعَك ِبال رُُجوْع، أَُسبِّ ُعَك َريبِّ َدوًما، أتبَ بَ أَت

أنَت ِيل الَحياةْ، َك يا روَح الله (٣)، فَ ܀ أُِحبُّ

أنَت ِيل الَحياةْ. ُقوٍَّة، فَ ِب تَغُمُرين ِبال ُحُدودْ، مَتَسُحِني  تَغُمُرين َريبِّ َدوًما، 

َع الَحياةْ، ا اآلب (٣)، يا َمنبَ َك يا أبَّ ܀ أُِحبُّ

الحياةْ. َع  َمنبَ يا  أَماَم َعرِشَك،  مِبَجِدَك، أجثُو  تَغُمُريِن  َك،  ِبُحبِّ تَغُمُريِن 



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

َمِن  يا  املُدرَك،  َغرَي  األَزَيلَّ  الُنوَر  املَسيح،  يُسوع  َنا  َربَّ يا 

َمنارَِة  ِمن  تُِشعَّ  لِيَك  ة،  َخَشبَ عىل  َق  تَُعلَّ أَن  ارتََضيَت 

ِهيج،  ِة نُورَِك البَ ُرؤيَ ا ِب رِّْحَن ا وَفَ رْنَ الَصلِيب عىل الُكون، أَنِ

يَك َوُروِحَك  يَك وإىل أَِب َع املَْجَد وَالُشْكَر إلَ رَنفَ ُهورَِك املَِجيد، فَ يِبَك يَوَم ظُ ا ِبِسْرتِ َصلِ َن لْ لِّ وَظَ

وس، إىل األبد. الُقدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن ُحِويْن لَْحطُِيه (يا خالق َمولُود)

ْخرِي الَعِجيْب يْب يا فَ يا ُعوَد الَصلِ

تَُضمُّ الِبيَعة ِجرَاَح الَحِبيْب

يْك ِحاَمنا الَقِديْر ا إلَ َجأنَ لَ

يرْ! يِد الِرشّ يْك ِمْن كَ رََجانا َعلَ

܀܀܀

يْب فاِديَّ الَحِبيْب ِحاَمَي الَصلِ

ْن أَِخيْب! ِه اسُرتيِن! لَ ائِ يَ يف أَفْ

َجِميْع أَلُسوَر املَِنيْع لْ َقى لِ بْ يَ

َملَجا األَِمنْي! ُمؤِمننْي أَلْ لْ وَلِ

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٤٠ (١٣٩)
ئاِت يف  يِّ روا ِبالسَّ ِقْذين وِمن رَُجِل الُعنِف اْحِمني ܀ فَقد فَكَّ وَء أَن ، ِمن إِنساِن السُّ ܀ يا رَبُّ

تَهم. ُسمُّ األَفْعى تَحت ِشفاِههم ܀  ِسَن ِة أَل وا كالحيَ وٍم يُثريوَن الُحروب ܀ َسنُّ لَّ يَ قُلوِبهم وَكُ

وا  َعرثِّ يُ أَن  يف  روا  فَكَّ فقد  ܀  اْحِمني  الُعنِف  رَُجِل  وِمن  اْحَفظْني  يِر  ِّ الرشِّ ِد  يَ ِمن   ، رَبُّ يا 

ِب الطَّريِق  َكة وِبجانِ َدَميَّ بََسطوا َشبَ ا وَحبائِل، تَحَت قَ وَن فَخًّ َكربِّ َخطَوايت ܀ أَْخفى ِيلَ املُتَ

يِّد،  : أَنَت إِلهي أَْصغِ يا رَبُّ إىل َصوِت تََرضُّعي ܀ أيّها الرَّبُّ السَّ ا ܀ قلُت لِلرَّبِّ وا يل أَْرشاكً َمدُّ

، ال تُلَبِّ أَهواَء األَْرشار وال تُنِجْح  وَم الِقتاِل عىل رأيس ܀ يا رَبُّ لَت يَ يا ِعزََّة َخاليص إِنََّك ظلَّ

يهم  نزِْل علَ يَ ْغُمرْهم ُخبُث ِشفاِههم! ܀ لِ ٠ُرؤوَسهم وليَ قوَن عَيلَّ َمكاِيَدهم ܀ ال يَرفعِ املَُضيِّ

رَُجل  ا  وأَمَّ اللِّسان  ويُل  طَ األَرِض  ْت عىل  ثبُ يَ ال  ܀  ْنَهضوا  يَ فال  الهوَِّة  يف  وليلَقوا  نار  َجمر 

لِلبائسني  الُحْكَم  يُْجري  الرَّبَّ  أَنَّ  مُت  َعلِ قد  ܀  الَهالك!  حتَّى  الرش  ْده  يَصطَ فلْ الُعنِف 

والَقضاَء لِلَمساكني ܀ أََجل، األَبراُر يَحَمدوَن اْسَمَك واملُستَقيموَن يُقيموَن أَماَمَك ܀ املجُد 

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (فل ١٧/٣-١/٤)

ًصا " ُمَخلِّ املَِسيَح  يَُسوَع  الرَبَّ  ِظُر  تَ ْن نَ َها  ْن الَساَمَوات، وِم َنا يف  تُ نَْحُن فَمِديَن ا  أَمَّ  "

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ٢٣/٢٤-٣١)

ُمَسَحاُء  ُقوُم  يَ َسوَْف  فَ قُوا.  تَُصدِّ فَال  ُهَناك!  أَْو  ا  ُهَن املَِسيُح  ُهَوذَا  أََحد:  ُكم  لَ اَل  قَ «إِْن 

و  لَ ُفَسُهم،  أَنْ اِريَن  املُْختَ وا  ِضلُّ يُ لِ وَخوارِق،  َعِظيَمٍة  اٍت  آيَ ِب أْتُوَن  ويَ َذبَة،  كَ اُء  يَ ِب وأَنْ ٌة  َذبَ كَ

ِدُروا. قَ

يف  ُهَو  َها  أَو:  تَْخرُُجوا،  فال  يَّة!  الَربِّ يف  ُهَو  َها  ُكم:  لَ وا  الُ قَ إِْن  فَ أْتُُكم!  بَ أَنْ ْد  قَ إيِنِّ  َها 

املََغارِب،  َحتَّى  ُع  املََشارِق، ويَْسطَ ِمَن  يُوِمُض  الَربَْق  أَنَّ  وا. فَكاَم  قُ تَُصدِّ فَال  يْت!  البَ َداِخِل 

الُنُسور. ِمُع  تَْجتَ ُهَناَك  ُة  الُجثَّ تَُكوُن  ُث  َحيْ ِن اإلِنَْسان.  ابْ يَُكوُن َمِجيُء  هَكَذا 

ُجوُم  والنُّ َضوَءُه،  ْعِطي  يُ ال  والَقَمُر  م،  لِ تُظْ أَلَشْمُس  األَيَّام،  َك  لْ تِ ِضيِق  ْعَد  بَ وَحاالً 

ِن  ابْ َعالَمُة  الَساَمِء  يف  َهُر  تَظْ ٍذ  ِئ وحيَن زَْعزَع.  تَتَ الَساَمَواِت  وَّاُت  وقُ الَساَمء،  ِمَن  ُط  َساقَ تَتَ

ُقْدرٍَة  ا عىل ُسُحِب الَساَمِء ِب يً َن اإلِنَْساِن آتِ ها، وتَرَى ابْ لُّ ُل األَرِْض كُ ائِ بَ ِحُب قَ تَ ْن تَ اإلِنَْسان، فَ

َعِظيم. وَمْجٍد 

األَْربَع،  اِح  الِريَ ِمَن  اِريِه  ُمْختَ ْجَمُعوَن  فيَ َعِظيم،  بُوٍق  يف  ْنُفُخوَن  يَ ُه  َكتَ َمالئِ ويُرِْسُل 

اِصيَها». أَقَ ِمْن أَقَايص الَساَمَواِت إىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري حبيب قزحّيا)

املسحاِء  عىل  متى  إنجيل  يف  الرّب  يتكلّم  كذبة:  وأنبياء  كذبة  ُمسحاء  يقوم  سوف  ܀ 
عبيًدا  نصبح  لئّال  وراَء كذبهم،  اإلنجراِف  ويحّذرُنا من  الكذبة،  األنبياء  الّدّجالني وعىل 

لكّل ما ميكنه أن يوهمنا بالخالص، فنبتعد عن مصدر خالصنا ومنوت. فإذا قرأنا هذا 

ة، لوجدنا أّن: اإلنجيل قراءة روحيّ

ة،  الّذاتيّ قوانا  إىل  مشريًا  هناك"،  "املسيح  لنا:  يقول  الذي  هو كربيائنا  الدّجال  املسيح   -

نا بقدرتنا وبسعينا وبعملنا نقدر عىل الوصول إىل السعادة، وننىس أن الله هو  فنظّن أنّ

مصدر سعادتنا، وهو القادر وحده عىل إعطائنا الخالص.

عائلتنا، يف  بيتنا، يف  ذهبنا:  يف  أينام  يرافقنا  الذي  العنف  أيًضا  هو  الدّجال  املسيح   -

ة، يف عملنا، وحتى  السياسيّ فأكرث، يف جداالتنا  أكرث  يوم  كّل  تتحطّم  التي  الزيجات 

نا بعنفنا نجُد الخالص، فيتحوّل اآلخُر من جهة إىل عدّو  ارتنا. نظّن أنّ خلف مقود سيّ

لنا بدل أن يكون واحًدا من إخوة املسيح الصغار الّذين نسعى إىل خدمتهم، ومن جهٍة 

أخرى، يتحوّل مجتمعنا إىل واحة حرب، كتلك التي يتكلّم عليها نصُّ إنجيلنا اليوم، 

بدالً من أن يكون مكاَن لقاٍء وحبٍّ ألبناِء الله عىل األرض.

ة التي تقول لنا: "فتّش عن خالصك يف هذا العامل، واغتنم  - املسيح الدّجال هو الوصولّي

الرَّئيس وإْن كان عىل  لنا: "إكتسب رىض  الفرصة لتستفيد." ويف عملنا نسمعه يقول 

حساب صيت رفيقك"، أو عىل سبيل املثال: "إستعمل اإلنسان ما دمت تحتاج إليه، وارِم 

فالكّل  الضمري،  لصوت  وتستمع  أحمق  تكن  "ال  أيًضا:  أو  حاجتك"،  تنتهي  حني  به 

يرسق، إستفد من صندوق عملك، أليس هذا تعبك...؟"
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لذة. أمل يقل لنا مرّاٍت ومرّاٍت بأن نستعمل جسد اآلخر  - املسيح الدّجال هو أيًضا مسيح الّ

وحياته وكرامته، ونضعها يف خدمة سعادتنا وإن كانت عابرة؟ أال يقول لشبيبتنا "فتّش 

عن سعادتك يف املخّدرات، فالعامل دونها أمل ومشاكل، ومعها تحصل عىل الخالص؟" أال 

دة حياتك، وأنت القادرة عىل إتّخاذ  يقول لكثريات مّنا: "ما املانع من اإلجهاض، فأنت سيّ

قرارك وإن كان عىل حساب كائن بريء؟"

يَصَنعوَن  يوم.  كّل  وننا  ويضلّ الله  صورة  فينا  يشوّهون  حياتنا،  يجوبون  كثريون  مسحاء 

اللّه  ولكنَّ  اللُه.  ُم  ا ختارَُه الذيَن  حتَّى  أمَكَن،  إْن  لوا،  َضلِّ ليُ الَعظيمَة  والَعجائَب  اآلياِت 

مبّرشين  لنكون  إختارنا  اإلنسان.  وكرامة  والتعاضد  واالحرتام  الحبِّ  قيَم  لنعلَن  اختارنا 

ة. إختارنا لنشهد للحقيقة وللعدالة.  إلنجيل املغفرة واملصالحة واملحبّ

سورُ: حيث يكون الجسد املائت، املُثخن جراًحا، املهّشم،  ـُع النُّ ِم جَت ُة تَ ܀ َحيُث تكوُن الِجيَف
ا بنا.  واملهان املحتقر، هناك تجتمع النسور. هو جسد املسيح املائت من أجلنا والقائم حبًّ

نا بامتهاننا  منا أن منطق العنف لن ينترص وبأنّ هو يسوع الّذي بذل حياته يف سبيلنا ليعلّ

كرامة اآلخر، منتهن كرامة املسيح من جديد، نقتله، نصلبه، نهينه، ونضعه يف قرب إمياننا 

املسيح  حول  إجتمعنا  لخالصنا،  مكسور  جسد  حول  اجتمعت  نسور  نحن  البارد.  

الحقيقّي الّذي مات من أجلنا ليعطينا الحياة، ونجتمع كّل يوم حول جسده املكسور يف 

القربان، لننال منه زاد الحياة، قوّة تحملنا إىل امللكوت، لنحلّق ونطري، ونعلن من سامء 

إمياننا، أّن يسوع هو املسيح الحّق، وأمامه يسقط كّل مسيح دّجال. فمنه الخالص، وله 

املجد، وأمامه سوف تنحني كلُّ ركبة حني يأيت كالومض يف الليّل، ويجمع املشارق واملغارب 

يف طرفِة عني، ويقوم أماَمه األحياُء واألمواُت، ويسمُع منه من آمن به: "تعال إّيل يا مبارك أيب"، 

أّما الذي اختار مسحاء الكذب فسيسمعه يقول له: "إليك عّني يا دّجال".

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 (...)

وَم تَأيِت عىل  َها باملَْجِد الّذي ال يَفَنى، يَ بْ ِب ْح أَيُّها الربُّ اإلله الُنُفوس ِبأَجَساِدَها، َوَجلْ َوشِّ

ا ِبأَجَواِق النار،  اة، ُمحاطً ُل الَحيَ دَّ بَ يِقُظ الراِقُدوَن َوتَتَ ْستَ وُق األَِخرُي َويَ الَغامم، َويَُصوُِّت البُ

يَك  وَِألَِب ْسِبيُح والُشكرَان،  التَ يَحُسُن  َك  َولَ َجَسْد،  لُِكلِّ ِذي  اُة  والَحيَ الِقياَمُة  أَنَت  ألنََّك 

وس، اآلَن وإىل األبد. ولُروِحَك الُقدُّ

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

ترتيلة الختام
أَِحبَُّك ريبِّ يَُسوع

َك َريبِّ يسوع (٣)، َولَيَس يل ِسواْك، ܀  أَِحبُّ

يَس ِيل ِسواْك. وْس، َولَ ُح اسَمَك الُقدُّ ُعَك ِبال رُُجوْع، أَُسبِّ ُعَك َريبِّ َدوًما، أتبَ بَ أَت

أنَت ِيل الَحياةْ، َك يا روَح الله (٣)، فَ ܀ أُِحبُّ

أنَت ِيل الَحياةْ. ُقوٍَّة، فَ ِب تَغُمُرين ِبال ُحُدودْ، مَتَسُحِني  تَغُمُرين َريبِّ َدوًما، 

َع الَحياةْ، ا اآلب (٣)، يا َمنبَ َك يا أبَّ ܀ أُِحبُّ

الحياةْ. َع  َمنبَ يا  أَماَم َعرِشَك،  مِبَجِدَك، أجثُو  تَغُمُريِن  َك،  ِبُحبِّ تَغُمُريِن 



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

َمِن  يا  املُدرَك،  َغرَي  األَزَيلَّ  الُنوَر  املَسيح،  يُسوع  َنا  َربَّ يا 

َمنارَِة  ِمن  تُِشعَّ  لِيَك  ة،  َخَشبَ عىل  َق  تَُعلَّ أَن  ارتََضيَت 

ِهيج،  ِة نُورَِك البَ ُرؤيَ ا ِب رِّْحَن ا وَفَ رْنَ الَصلِيب عىل الُكون، أَنِ

يَك َوُروِحَك  يَك وإىل أَِب َع املَْجَد وَالُشْكَر إلَ رَنفَ ُهورَِك املَِجيد، فَ يِبَك يَوَم ظُ ا ِبِسْرتِ َصلِ َن لْ لِّ وَظَ

وس، إىل األبد. الُقدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن ُحِويْن لَْحطُِيه (يا خالق َمولُود)

ْخرِي الَعِجيْب يْب يا فَ يا ُعوَد الَصلِ

تَُضمُّ الِبيَعة ِجرَاَح الَحِبيْب

يْك ِحاَمنا الَقِديْر ا إلَ َجأنَ لَ

يرْ! يِد الِرشّ يْك ِمْن كَ رََجانا َعلَ

܀܀܀

يْب فاِديَّ الَحِبيْب ِحاَمَي الَصلِ

ْن أَِخيْب! ِه اسُرتيِن! لَ ائِ يَ يف أَفْ

َجِميْع أَلُسوَر املَِنيْع لْ َقى لِ بْ يَ

َملَجا األَِمنْي! ُمؤِمننْي أَلْ لْ وَلِ

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٤٠ (١٣٩)
ئاِت يف  يِّ روا ِبالسَّ ِقْذين وِمن رَُجِل الُعنِف اْحِمني ܀ فَقد فَكَّ وَء أَن ، ِمن إِنساِن السُّ ܀ يا رَبُّ

تَهم. ُسمُّ األَفْعى تَحت ِشفاِههم ܀  ِسَن ِة أَل وا كالحيَ وٍم يُثريوَن الُحروب ܀ َسنُّ لَّ يَ قُلوِبهم وَكُ

وا  َعرثِّ يُ أَن  يف  روا  فَكَّ فقد  ܀  اْحِمني  الُعنِف  رَُجِل  وِمن  اْحَفظْني  يِر  ِّ الرشِّ ِد  يَ ِمن   ، رَبُّ يا 

ِب الطَّريِق  َكة وِبجانِ َدَميَّ بََسطوا َشبَ ا وَحبائِل، تَحَت قَ وَن فَخًّ َكربِّ َخطَوايت ܀ أَْخفى ِيلَ املُتَ

يِّد،  : أَنَت إِلهي أَْصغِ يا رَبُّ إىل َصوِت تََرضُّعي ܀ أيّها الرَّبُّ السَّ ا ܀ قلُت لِلرَّبِّ وا يل أَْرشاكً َمدُّ

، ال تُلَبِّ أَهواَء األَْرشار وال تُنِجْح  وَم الِقتاِل عىل رأيس ܀ يا رَبُّ لَت يَ يا ِعزََّة َخاليص إِنََّك ظلَّ

يهم  نزِْل علَ يَ ْغُمرْهم ُخبُث ِشفاِههم! ܀ لِ ٠ُرؤوَسهم وليَ قوَن عَيلَّ َمكاِيَدهم ܀ ال يَرفعِ املَُضيِّ

رَُجل  ا  وأَمَّ اللِّسان  ويُل  طَ األَرِض  ْت عىل  ثبُ يَ ال  ܀  ْنَهضوا  يَ فال  الهوَِّة  يف  وليلَقوا  نار  َجمر 

لِلبائسني  الُحْكَم  يُْجري  الرَّبَّ  أَنَّ  مُت  َعلِ قد  ܀  الَهالك!  حتَّى  الرش  ْده  يَصطَ فلْ الُعنِف 

والَقضاَء لِلَمساكني ܀ أََجل، األَبراُر يَحَمدوَن اْسَمَك واملُستَقيموَن يُقيموَن أَماَمَك ܀ املجُد 

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (فل ١٧/٣-١/٤)

ًصا " ُمَخلِّ املَِسيَح  يَُسوَع  الرَبَّ  ِظُر  تَ ْن نَ َها  ْن الَساَمَوات، وِم َنا يف  تُ نَْحُن فَمِديَن ا  أَمَّ  "

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ٢٣/٢٤-٣١)

ُمَسَحاُء  ُقوُم  يَ َسوَْف  فَ قُوا.  تَُصدِّ فَال  ُهَناك!  أَْو  ا  ُهَن املَِسيُح  ُهَوذَا  أََحد:  ُكم  لَ اَل  قَ «إِْن 

و  لَ ُفَسُهم،  أَنْ اِريَن  املُْختَ وا  ِضلُّ يُ لِ وَخوارِق،  َعِظيَمٍة  اٍت  آيَ ِب أْتُوَن  ويَ َذبَة،  كَ اُء  يَ ِب وأَنْ ٌة  َذبَ كَ

ِدُروا. قَ

يف  ُهَو  َها  أَو:  تَْخرُُجوا،  فال  يَّة!  الَربِّ يف  ُهَو  َها  ُكم:  لَ وا  الُ قَ إِْن  فَ أْتُُكم!  بَ أَنْ ْد  قَ إيِنِّ  َها 

املََغارِب،  َحتَّى  ُع  املََشارِق، ويَْسطَ ِمَن  يُوِمُض  الَربَْق  أَنَّ  وا. فَكاَم  قُ تَُصدِّ فَال  يْت!  البَ َداِخِل 

الُنُسور. ِمُع  تَْجتَ ُهَناَك  ُة  الُجثَّ تَُكوُن  ُث  َحيْ ِن اإلِنَْسان.  ابْ يَُكوُن َمِجيُء  هَكَذا 

ُجوُم  والنُّ َضوَءُه،  ْعِطي  يُ ال  والَقَمُر  م،  لِ تُظْ أَلَشْمُس  األَيَّام،  َك  لْ تِ ِضيِق  ْعَد  بَ وَحاالً 

ِن  ابْ َعالَمُة  الَساَمِء  يف  َهُر  تَظْ ٍذ  ِئ وحيَن زَْعزَع.  تَتَ الَساَمَواِت  وَّاُت  وقُ الَساَمء،  ِمَن  ُط  َساقَ تَتَ

ُقْدرٍَة  ا عىل ُسُحِب الَساَمِء ِب يً َن اإلِنَْساِن آتِ ها، وتَرَى ابْ لُّ ُل األَرِْض كُ ائِ بَ ِحُب قَ تَ ْن تَ اإلِنَْسان، فَ

َعِظيم. وَمْجٍد 

األَْربَع،  اِح  الِريَ ِمَن  اِريِه  ُمْختَ ْجَمُعوَن  فيَ َعِظيم،  بُوٍق  يف  ْنُفُخوَن  يَ ُه  َكتَ َمالئِ ويُرِْسُل 

اِصيَها». أَقَ ِمْن أَقَايص الَساَمَواِت إىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري حبيب قزحّيا)

املسحاِء  عىل  متى  إنجيل  يف  الرّب  يتكلّم  كذبة:  وأنبياء  كذبة  ُمسحاء  يقوم  سوف  ܀ 
عبيًدا  نصبح  لئّال  وراَء كذبهم،  اإلنجراِف  ويحّذرُنا من  الكذبة،  األنبياء  الّدّجالني وعىل 

لكّل ما ميكنه أن يوهمنا بالخالص، فنبتعد عن مصدر خالصنا ومنوت. فإذا قرأنا هذا 

ة، لوجدنا أّن: اإلنجيل قراءة روحيّ

ة،  الّذاتيّ قوانا  إىل  مشريًا  هناك"،  "املسيح  لنا:  يقول  الذي  هو كربيائنا  الدّجال  املسيح   -

نا بقدرتنا وبسعينا وبعملنا نقدر عىل الوصول إىل السعادة، وننىس أن الله هو  فنظّن أنّ

مصدر سعادتنا، وهو القادر وحده عىل إعطائنا الخالص.

عائلتنا، يف  بيتنا، يف  ذهبنا:  يف  أينام  يرافقنا  الذي  العنف  أيًضا  هو  الدّجال  املسيح   -

ة، يف عملنا، وحتى  السياسيّ فأكرث، يف جداالتنا  أكرث  يوم  كّل  تتحطّم  التي  الزيجات 

نا بعنفنا نجُد الخالص، فيتحوّل اآلخُر من جهة إىل عدّو  ارتنا. نظّن أنّ خلف مقود سيّ

لنا بدل أن يكون واحًدا من إخوة املسيح الصغار الّذين نسعى إىل خدمتهم، ومن جهٍة 

أخرى، يتحوّل مجتمعنا إىل واحة حرب، كتلك التي يتكلّم عليها نصُّ إنجيلنا اليوم، 

بدالً من أن يكون مكاَن لقاٍء وحبٍّ ألبناِء الله عىل األرض.

ة التي تقول لنا: "فتّش عن خالصك يف هذا العامل، واغتنم  - املسيح الدّجال هو الوصولّي

الرَّئيس وإْن كان عىل  لنا: "إكتسب رىض  الفرصة لتستفيد." ويف عملنا نسمعه يقول 

حساب صيت رفيقك"، أو عىل سبيل املثال: "إستعمل اإلنسان ما دمت تحتاج إليه، وارِم 

فالكّل  الضمري،  لصوت  وتستمع  أحمق  تكن  "ال  أيًضا:  أو  حاجتك"،  تنتهي  حني  به 

يرسق، إستفد من صندوق عملك، أليس هذا تعبك...؟"
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٧ األحد الثالث بعد عيد الصليب: المسحاء الدّجالون وعودة ابن اإلنسان

لذة. أمل يقل لنا مرّاٍت ومرّاٍت بأن نستعمل جسد اآلخر  - املسيح الدّجال هو أيًضا مسيح الّ

وحياته وكرامته، ونضعها يف خدمة سعادتنا وإن كانت عابرة؟ أال يقول لشبيبتنا "فتّش 

عن سعادتك يف املخّدرات، فالعامل دونها أمل ومشاكل، ومعها تحصل عىل الخالص؟" أال 

دة حياتك، وأنت القادرة عىل إتّخاذ  يقول لكثريات مّنا: "ما املانع من اإلجهاض، فأنت سيّ

قرارك وإن كان عىل حساب كائن بريء؟"

يَصَنعوَن  يوم.  كّل  وننا  ويضلّ الله  صورة  فينا  يشوّهون  حياتنا،  يجوبون  كثريون  مسحاء 

اللّه  ولكنَّ  اللُه.  ُم  ا ختارَُه الذيَن  حتَّى  أمَكَن،  إْن  لوا،  َضلِّ ليُ الَعظيمَة  والَعجائَب  اآلياِت 

مبّرشين  لنكون  إختارنا  اإلنسان.  وكرامة  والتعاضد  واالحرتام  الحبِّ  قيَم  لنعلَن  اختارنا 

ة. إختارنا لنشهد للحقيقة وللعدالة.  إلنجيل املغفرة واملصالحة واملحبّ

سورُ: حيث يكون الجسد املائت، املُثخن جراًحا، املهّشم،  ـُع النُّ ِم جَت ُة تَ ܀ َحيُث تكوُن الِجيَف
ا بنا.  واملهان املحتقر، هناك تجتمع النسور. هو جسد املسيح املائت من أجلنا والقائم حبًّ

نا بامتهاننا  منا أن منطق العنف لن ينترص وبأنّ هو يسوع الّذي بذل حياته يف سبيلنا ليعلّ

كرامة اآلخر، منتهن كرامة املسيح من جديد، نقتله، نصلبه، نهينه، ونضعه يف قرب إمياننا 

املسيح  حول  إجتمعنا  لخالصنا،  مكسور  جسد  حول  اجتمعت  نسور  نحن  البارد.  

الحقيقّي الّذي مات من أجلنا ليعطينا الحياة، ونجتمع كّل يوم حول جسده املكسور يف 

القربان، لننال منه زاد الحياة، قوّة تحملنا إىل امللكوت، لنحلّق ونطري، ونعلن من سامء 

إمياننا، أّن يسوع هو املسيح الحّق، وأمامه يسقط كّل مسيح دّجال. فمنه الخالص، وله 

املجد، وأمامه سوف تنحني كلُّ ركبة حني يأيت كالومض يف الليّل، ويجمع املشارق واملغارب 

يف طرفِة عني، ويقوم أماَمه األحياُء واألمواُت، ويسمُع منه من آمن به: "تعال إّيل يا مبارك أيب"، 

أّما الذي اختار مسحاء الكذب فسيسمعه يقول له: "إليك عّني يا دّجال".

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 (...)

وَم تَأيِت عىل  َها باملَْجِد الّذي ال يَفَنى، يَ بْ ِب ْح أَيُّها الربُّ اإلله الُنُفوس ِبأَجَساِدَها، َوَجلْ َوشِّ

ا ِبأَجَواِق النار،  اة، ُمحاطً ُل الَحيَ دَّ بَ يِقُظ الراِقُدوَن َوتَتَ ْستَ وُق األَِخرُي َويَ الَغامم، َويَُصوُِّت البُ

يَك  وَِألَِب ْسِبيُح والُشكرَان،  التَ يَحُسُن  َك  َولَ َجَسْد،  لُِكلِّ ِذي  اُة  والَحيَ الِقياَمُة  أَنَت  ألنََّك 

وس، اآلَن وإىل األبد. ولُروِحَك الُقدُّ

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

ترتيلة الختام
أَِحبَُّك ريبِّ يَُسوع

َك َريبِّ يسوع (٣)، َولَيَس يل ِسواْك، ܀  أَِحبُّ

يَس ِيل ِسواْك. وْس، َولَ ُح اسَمَك الُقدُّ ُعَك ِبال رُُجوْع، أَُسبِّ ُعَك َريبِّ َدوًما، أتبَ بَ أَت

أنَت ِيل الَحياةْ، َك يا روَح الله (٣)، فَ ܀ أُِحبُّ

أنَت ِيل الَحياةْ. ُقوٍَّة، فَ ِب تَغُمُرين ِبال ُحُدودْ، مَتَسُحِني  تَغُمُرين َريبِّ َدوًما، 

َع الَحياةْ، ا اآلب (٣)، يا َمنبَ َك يا أبَّ ܀ أُِحبُّ

الحياةْ. َع  َمنبَ يا  أَماَم َعرِشَك،  مِبَجِدَك، أجثُو  تَغُمُريِن  َك،  ِبُحبِّ تَغُمُريِن 



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

َمِن  يا  املُدرَك،  َغرَي  األَزَيلَّ  الُنوَر  املَسيح،  يُسوع  َنا  َربَّ يا 

َمنارَِة  ِمن  تُِشعَّ  لِيَك  ة،  َخَشبَ عىل  َق  تَُعلَّ أَن  ارتََضيَت 

ِهيج،  ِة نُورَِك البَ ُرؤيَ ا ِب رِّْحَن ا وَفَ رْنَ الَصلِيب عىل الُكون، أَنِ

يَك َوُروِحَك  يَك وإىل أَِب َع املَْجَد وَالُشْكَر إلَ رَنفَ ُهورَِك املَِجيد، فَ يِبَك يَوَم ظُ ا ِبِسْرتِ َصلِ َن لْ لِّ وَظَ

وس، إىل األبد. الُقدُّ

(من صلوات بدء خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب - كتاب القّداس املارو�)

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن ُحِويْن لَْحطُِيه (يا خالق َمولُود)

ْخرِي الَعِجيْب يْب يا فَ يا ُعوَد الَصلِ

تَُضمُّ الِبيَعة ِجرَاَح الَحِبيْب

يْك ِحاَمنا الَقِديْر ا إلَ َجأنَ لَ

يرْ! يِد الِرشّ يْك ِمْن كَ رََجانا َعلَ

܀܀܀

يْب فاِديَّ الَحِبيْب ِحاَمَي الَصلِ

ْن أَِخيْب! ِه اسُرتيِن! لَ ائِ يَ يف أَفْ

َجِميْع أَلُسوَر املَِنيْع لْ َقى لِ بْ يَ

َملَجا األَِمنْي! ُمؤِمننْي أَلْ لْ وَلِ

܀܀܀

(من حلن ابلخور يف خدمة قّداس اثلالثاء يف زمن ا�صليب -كتاب القّداس املارو�)

المزمور ١٤٠ (١٣٩)
ئاِت يف  يِّ روا ِبالسَّ ِقْذين وِمن رَُجِل الُعنِف اْحِمني ܀ فَقد فَكَّ وَء أَن ، ِمن إِنساِن السُّ ܀ يا رَبُّ

تَهم. ُسمُّ األَفْعى تَحت ِشفاِههم ܀  ِسَن ِة أَل وا كالحيَ وٍم يُثريوَن الُحروب ܀ َسنُّ لَّ يَ قُلوِبهم وَكُ

وا  َعرثِّ يُ أَن  يف  روا  فَكَّ فقد  ܀  اْحِمني  الُعنِف  رَُجِل  وِمن  اْحَفظْني  يِر  ِّ الرشِّ ِد  يَ ِمن   ، رَبُّ يا 

ِب الطَّريِق  َكة وِبجانِ َدَميَّ بََسطوا َشبَ ا وَحبائِل، تَحَت قَ وَن فَخًّ َكربِّ َخطَوايت ܀ أَْخفى ِيلَ املُتَ

يِّد،  : أَنَت إِلهي أَْصغِ يا رَبُّ إىل َصوِت تََرضُّعي ܀ أيّها الرَّبُّ السَّ ا ܀ قلُت لِلرَّبِّ وا يل أَْرشاكً َمدُّ

، ال تُلَبِّ أَهواَء األَْرشار وال تُنِجْح  وَم الِقتاِل عىل رأيس ܀ يا رَبُّ لَت يَ يا ِعزََّة َخاليص إِنََّك ظلَّ

يهم  نزِْل علَ يَ ْغُمرْهم ُخبُث ِشفاِههم! ܀ لِ ٠ُرؤوَسهم وليَ قوَن عَيلَّ َمكاِيَدهم ܀ ال يَرفعِ املَُضيِّ

رَُجل  ا  وأَمَّ اللِّسان  ويُل  طَ األَرِض  ْت عىل  ثبُ يَ ال  ܀  ْنَهضوا  يَ فال  الهوَِّة  يف  وليلَقوا  نار  َجمر 

لِلبائسني  الُحْكَم  يُْجري  الرَّبَّ  أَنَّ  مُت  َعلِ قد  ܀  الَهالك!  حتَّى  الرش  ْده  يَصطَ فلْ الُعنِف 

والَقضاَء لِلَمساكني ܀ أََجل، األَبراُر يَحَمدوَن اْسَمَك واملُستَقيموَن يُقيموَن أَماَمَك ܀ املجُد 

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (فل ١٧/٣-١/٤)

ًصا " ُمَخلِّ املَِسيَح  يَُسوَع  الرَبَّ  ِظُر  تَ ْن نَ َها  ْن الَساَمَوات، وِم َنا يف  تُ نَْحُن فَمِديَن ا  أَمَّ  "

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ٢٣/٢٤-٣١)

ُمَسَحاُء  ُقوُم  يَ َسوَْف  فَ قُوا.  تَُصدِّ فَال  ُهَناك!  أَْو  ا  ُهَن املَِسيُح  ُهَوذَا  أََحد:  ُكم  لَ اَل  قَ «إِْن 

و  لَ ُفَسُهم،  أَنْ اِريَن  املُْختَ وا  ِضلُّ يُ لِ وَخوارِق،  َعِظيَمٍة  اٍت  آيَ ِب أْتُوَن  ويَ َذبَة،  كَ اُء  يَ ِب وأَنْ ٌة  َذبَ كَ

ِدُروا. قَ

يف  ُهَو  َها  أَو:  تَْخرُُجوا،  فال  يَّة!  الَربِّ يف  ُهَو  َها  ُكم:  لَ وا  الُ قَ إِْن  فَ أْتُُكم!  بَ أَنْ ْد  قَ إيِنِّ  َها 

املََغارِب،  َحتَّى  ُع  املََشارِق، ويَْسطَ ِمَن  يُوِمُض  الَربَْق  أَنَّ  وا. فَكاَم  قُ تَُصدِّ فَال  يْت!  البَ َداِخِل 

الُنُسور. ِمُع  تَْجتَ ُهَناَك  ُة  الُجثَّ تَُكوُن  ُث  َحيْ ِن اإلِنَْسان.  ابْ يَُكوُن َمِجيُء  هَكَذا 

ُجوُم  والنُّ َضوَءُه،  ْعِطي  يُ ال  والَقَمُر  م،  لِ تُظْ أَلَشْمُس  األَيَّام،  َك  لْ تِ ِضيِق  ْعَد  بَ وَحاالً 

ِن  ابْ َعالَمُة  الَساَمِء  يف  َهُر  تَظْ ٍذ  ِئ وحيَن زَْعزَع.  تَتَ الَساَمَواِت  وَّاُت  وقُ الَساَمء،  ِمَن  ُط  َساقَ تَتَ

ُقْدرٍَة  ا عىل ُسُحِب الَساَمِء ِب يً َن اإلِنَْساِن آتِ ها، وتَرَى ابْ لُّ ُل األَرِْض كُ ائِ بَ ِحُب قَ تَ ْن تَ اإلِنَْسان، فَ

َعِظيم. وَمْجٍد 

األَْربَع،  اِح  الِريَ ِمَن  اِريِه  ُمْختَ ْجَمُعوَن  فيَ َعِظيم،  بُوٍق  يف  ْنُفُخوَن  يَ ُه  َكتَ َمالئِ ويُرِْسُل 

اِصيَها». أَقَ ِمْن أَقَايص الَساَمَواِت إىل 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري حبيب قزحّيا)

املسحاِء  عىل  متى  إنجيل  يف  الرّب  يتكلّم  كذبة:  وأنبياء  كذبة  ُمسحاء  يقوم  سوف  ܀ 
عبيًدا  نصبح  لئّال  وراَء كذبهم،  اإلنجراِف  ويحّذرُنا من  الكذبة،  األنبياء  الّدّجالني وعىل 

لكّل ما ميكنه أن يوهمنا بالخالص، فنبتعد عن مصدر خالصنا ومنوت. فإذا قرأنا هذا 

ة، لوجدنا أّن: اإلنجيل قراءة روحيّ

ة،  الّذاتيّ قوانا  إىل  مشريًا  هناك"،  "املسيح  لنا:  يقول  الذي  هو كربيائنا  الدّجال  املسيح   -

نا بقدرتنا وبسعينا وبعملنا نقدر عىل الوصول إىل السعادة، وننىس أن الله هو  فنظّن أنّ

مصدر سعادتنا، وهو القادر وحده عىل إعطائنا الخالص.

عائلتنا، يف  بيتنا، يف  ذهبنا:  يف  أينام  يرافقنا  الذي  العنف  أيًضا  هو  الدّجال  املسيح   -

ة، يف عملنا، وحتى  السياسيّ فأكرث، يف جداالتنا  أكرث  يوم  كّل  تتحطّم  التي  الزيجات 

نا بعنفنا نجُد الخالص، فيتحوّل اآلخُر من جهة إىل عدّو  ارتنا. نظّن أنّ خلف مقود سيّ

لنا بدل أن يكون واحًدا من إخوة املسيح الصغار الّذين نسعى إىل خدمتهم، ومن جهٍة 

أخرى، يتحوّل مجتمعنا إىل واحة حرب، كتلك التي يتكلّم عليها نصُّ إنجيلنا اليوم، 

بدالً من أن يكون مكاَن لقاٍء وحبٍّ ألبناِء الله عىل األرض.

ة التي تقول لنا: "فتّش عن خالصك يف هذا العامل، واغتنم  - املسيح الدّجال هو الوصولّي

الرَّئيس وإْن كان عىل  لنا: "إكتسب رىض  الفرصة لتستفيد." ويف عملنا نسمعه يقول 

حساب صيت رفيقك"، أو عىل سبيل املثال: "إستعمل اإلنسان ما دمت تحتاج إليه، وارِم 

فالكّل  الضمري،  لصوت  وتستمع  أحمق  تكن  "ال  أيًضا:  أو  حاجتك"،  تنتهي  حني  به 

يرسق، إستفد من صندوق عملك، أليس هذا تعبك...؟"
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لذة. أمل يقل لنا مرّاٍت ومرّاٍت بأن نستعمل جسد اآلخر  - املسيح الدّجال هو أيًضا مسيح الّ

وحياته وكرامته، ونضعها يف خدمة سعادتنا وإن كانت عابرة؟ أال يقول لشبيبتنا "فتّش 

عن سعادتك يف املخّدرات، فالعامل دونها أمل ومشاكل، ومعها تحصل عىل الخالص؟" أال 

دة حياتك، وأنت القادرة عىل إتّخاذ  يقول لكثريات مّنا: "ما املانع من اإلجهاض، فأنت سيّ

قرارك وإن كان عىل حساب كائن بريء؟"

يَصَنعوَن  يوم.  كّل  وننا  ويضلّ الله  صورة  فينا  يشوّهون  حياتنا،  يجوبون  كثريون  مسحاء 

اللّه  ولكنَّ  اللُه.  ُم  ا ختارَُه الذيَن  حتَّى  أمَكَن،  إْن  لوا،  َضلِّ ليُ الَعظيمَة  والَعجائَب  اآلياِت 

مبّرشين  لنكون  إختارنا  اإلنسان.  وكرامة  والتعاضد  واالحرتام  الحبِّ  قيَم  لنعلَن  اختارنا 

ة. إختارنا لنشهد للحقيقة وللعدالة.  إلنجيل املغفرة واملصالحة واملحبّ

سورُ: حيث يكون الجسد املائت، املُثخن جراًحا، املهّشم،  ـُع النُّ ِم جَت ُة تَ ܀ َحيُث تكوُن الِجيَف
ا بنا.  واملهان املحتقر، هناك تجتمع النسور. هو جسد املسيح املائت من أجلنا والقائم حبًّ

نا بامتهاننا  منا أن منطق العنف لن ينترص وبأنّ هو يسوع الّذي بذل حياته يف سبيلنا ليعلّ

كرامة اآلخر، منتهن كرامة املسيح من جديد، نقتله، نصلبه، نهينه، ونضعه يف قرب إمياننا 

املسيح  حول  إجتمعنا  لخالصنا،  مكسور  جسد  حول  اجتمعت  نسور  نحن  البارد.  

الحقيقّي الّذي مات من أجلنا ليعطينا الحياة، ونجتمع كّل يوم حول جسده املكسور يف 

القربان، لننال منه زاد الحياة، قوّة تحملنا إىل امللكوت، لنحلّق ونطري، ونعلن من سامء 

إمياننا، أّن يسوع هو املسيح الحّق، وأمامه يسقط كّل مسيح دّجال. فمنه الخالص، وله 

املجد، وأمامه سوف تنحني كلُّ ركبة حني يأيت كالومض يف الليّل، ويجمع املشارق واملغارب 

يف طرفِة عني، ويقوم أماَمه األحياُء واألمواُت، ويسمُع منه من آمن به: "تعال إّيل يا مبارك أيب"، 

أّما الذي اختار مسحاء الكذب فسيسمعه يقول له: "إليك عّني يا دّجال".

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 (...)

وَم تَأيِت عىل  َها باملَْجِد الّذي ال يَفَنى، يَ بْ ِب ْح أَيُّها الربُّ اإلله الُنُفوس ِبأَجَساِدَها، َوَجلْ َوشِّ

ا ِبأَجَواِق النار،  اة، ُمحاطً ُل الَحيَ دَّ بَ يِقُظ الراِقُدوَن َوتَتَ ْستَ وُق األَِخرُي َويَ الَغامم، َويَُصوُِّت البُ

يَك  وَِألَِب ْسِبيُح والُشكرَان،  التَ يَحُسُن  َك  َولَ َجَسْد،  لُِكلِّ ِذي  اُة  والَحيَ الِقياَمُة  أَنَت  ألنََّك 

وس، اآلَن وإىل األبد. ولُروِحَك الُقدُّ

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

ترتيلة الختام
أَِحبَُّك ريبِّ يَُسوع

َك َريبِّ يسوع (٣)، َولَيَس يل ِسواْك، ܀  أَِحبُّ

يَس ِيل ِسواْك. وْس، َولَ ُح اسَمَك الُقدُّ ُعَك ِبال رُُجوْع، أَُسبِّ ُعَك َريبِّ َدوًما، أتبَ بَ أَت

أنَت ِيل الَحياةْ، َك يا روَح الله (٣)، فَ ܀ أُِحبُّ

أنَت ِيل الَحياةْ. ُقوٍَّة، فَ ِب تَغُمُرين ِبال ُحُدودْ، مَتَسُحِني  تَغُمُرين َريبِّ َدوًما، 

َع الَحياةْ، ا اآلب (٣)، يا َمنبَ َك يا أبَّ ܀ أُِحبُّ

الحياةْ. َع  َمنبَ يا  أَماَم َعرِشَك،  مِبَجِدَك، أجثُو  تَغُمُريِن  َك،  ِبُحبِّ تَغُمُريِن 


