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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ُه الرّحيم، عىل كلِّ الّذين يكرُِّمون  أَِفض نعَمتَك، أيُّها اإللٰ

وِم ِعيِد تَقِديِسَها املُبارَك.  ة، يف يَ َك الجاِمَعَة والرّسوليّ بيَعتَ

ِتَك، َوَزوِّدُْهم ِبُخبزَِك،  َمِتَك، وَأَرِشْدُهم إىل َمعرِفَ َكلِ رُهم ِب أَنِ

ِديَّة،  األَبَ بالَحياِة  اآلِخر  ِم  العالَ ويف  رَاِحِمَك،  مِبَ ِم  العالَ ٰهذا  يف  يِهم  َعلَ ِعْم  وَأَن الحّق،  ُخبِز 

وس، من اآلَن وإىل األبد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك املَجَد هنا وُهَناك، وإىل أَِب لِيُصِعُدوا إلَ

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

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

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

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

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

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

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

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

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

١

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُا (قال الرّب إنّني الخبُز املُْحِيي)

يَك ويَا، سمعاُن أَنَت َصخٌر أَبِني َعلَ لُ َهلِ

َديَك يَها بَنَي يَ َكِنيَسة، أُعلِ أَل

ِويَها أَبواُب املَوْت ال تَحتَ

ا أُْحِميَها ور أَنَ ِمَن الُرشُ

َك أُعِطيِه ُكوِت لَ اُح املَ�لَ ِمْفتَ

تَِحلُّ وَتَربُُط ما تَرتَئيِه

ا، للِه الُشكراْن ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

وِم الِعيِد ا، ما أَبهاِك يا ِبيَعه يف يَ ويَ لُ َهلِ

بالتَقديِس أُنِشئِت وبالتجديِد

وِس َحلَّ ِفيِك إبُن القدُّ

لُّ الُنُفوِس اْق كُ ُه تَشتَ لَ

عِطيَها ُخبَز الحياِة يُ تَلَقاُه فَ

اَمة بَعَد املاََمِت ا للِقيَ ونً ُعربُ

ا، للِه الُشكراْن ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

(من أحلان �ساء أحد جتديد وتقد�س ابليعة، الفرض األنطو�، زمن امليالد ا�َمِجيد)

أّيوب ٤٢/ ١-٦
يَك ُمراد ܀  لِّ َيشء فال يَستَحيُل علَ مُت أنََّك قاِدٌر عىل كُ ܀ أجاب أَيُّوُب الرَّبَّ وقال: "قد َعلِ

َب تَفوقني  ْدبرَي يف َغريِ ِعلْم؟ ܀ إيِنِّ قد أَخَربُت ِمن َغريِ أَن أُدرِك ِبَعجائِ َمن ذا الَّذي يُْخفي التَّ

ا اآلَن فَعيني  َك َسمَع األُذُن أَمَّ نُت قد َسِمعتُ َك فأَخِربيْن ܀ كُ م أَسألُ م ܀ إِسمع فأَتََكلَّ وال أَعلَ

اِب والرَّماد" ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  َدُم يف الرتُّ قد رَأَتَك ܀ فلِذلك أَرجُع عن كَالمي وأَن

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 (عب ١/٩-١٢)

اِر الَخرياِت اآلتية " َهَر َعظيَم أَْحبَ َقْد ظَ ا املَسيُح فَ " أَمَّ

     
                     

١٨١١               
  

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

 (متى ١٣/١٦-٢٠)

ُقوُل الَناُس إيِنِّ  ائِالً: «َمْن يَ َذُه قَ َسأََل تَالِميْ بُّس، فَ لِ يْ ِة ِف يَّ َرصِ يْ َجاَء يَُسوُع إِىل نَواِحي قَ

وَغرْيُُهم:  ا؛  ليَّ إِيْ وآَخُرون:  َمَدان؛  املَْع ا  يُوَحنَّ ُقولُون:  يَ ْعُضُهم  «بَ وا:  فَقالُ اإلِنَْسان؟».  ُن  ابْ ا  أَنَ

بُطْرُُس  ِسْمَعاُن  أََجاَب  فَ أَنَا؟».  إيِنِّ  وَن  تَُقولُ َمْن  م  تُ «وأَنْ ُهم:  لَ اَل  قَ اء».  يَ ِب األَنْ أََحُد  أَو  ا  يَ إِرِْم

ِسْمَعاُن  ا  يَ َك  لَ ُه: «طُوىَب  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  فأََجاَب  الَحّي!».  اللِه  ُن  ابْ املَِسيُح  ُهَو  «أَنَْت  وقَال: 

ًضا أَقُوُل  ا أَيْ ْل أيَب الَّذي يف الَساَمَوات. وأَنَ َك  ذلَِك، بَ َر لَ َه ْحَم وال دََم أَظْ ُه ال لَ ونَا! ألَنَّ بَن يُ

ِم  الَجِحيْ َواُب  َعِتي، وأَبْ يْ ِب ِني  َسأَبْ الَصْخرَِة  الَصْخرَة، وعىل هِذِه  أَِي  بُطْرُس،  ُهَو  أَنَْت  َك:  لَ

األَرِْض  عىل  ُه  تَربُطُ َما  ُكلُّ  فَ الَساَمَوات،  ُكوِت  َملَ َمَفاتيَح  َسأُْعِطيَك  ها.  يْ َعلَ تَْقوى  ْن  لَ

ٍذ  ِئ ُه عىل األَرِْض يَُكوُن َمْحلُوالً يف الَساَمَوات». حيَن ا يف الَساَمَوات، وَما تَُحلُّ يَُكوُن َمْربُوطً

ُه ُهَو املَِسيح. وا ألََحٍد إِنَّ ُقولُ َذُه أَالَّ يَ أَوَْىص تَالِميْ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس إيدي أيب يونس)

ا ابُن اإلنسان؟ ܀ من يقول الّناس أيّن أن
ِة مع اللِه وينىس دوَر الجامعِة. والحقيقُة أّن  يذهُب البعُض يف التّشديد عىل العالقِة الفرديّ

الجامعَة الصحيحَة تغّذي اختباَر الفرِد.

ه مّمن أستقي معلومايت عن يسوع، ألّن الجامعَة ميكنها أن  ا، كمسيحّي، أن أتنبّ من املهم جدًّ

تقّربني من الله أو أن تُبعَدين عنه بانغالقها عىل ذاتها. 

أقوالهم ليساِعدوين عىل اإلجابة عىل هويّة يسوع؟ ما هو  الّذين أرتكز عىل  "الناس"  ُهم  من 

ة وتعليمها عن يسوع؟  مدى ارتباطي بالجامعة الكنسيّ

ة كمعلٍم أخالقيٍّ وروحيٍّ  ة أو التاريخيّ كثريون هم الّذين يُقّدرون يسوع من الناحية اإلنسانيّ

عظيٍم، أو كنبيٍّ فريٍد من نوِعه، لكنَّ الحقيقَة هي أّن يسوع إّما أْن يكوَن ابَن اللِه الحيِّ أو 

ال يكون. 

܀ من أنا يف قولكم أنتم؟ 
ا يف اإلمياِن املسيحّي وهي تكمُن يف االنتقاِل من املعرفِة عن يسوَع إىل  هناك مرحلة مهّمة جدًّ

ا. وهذا يتطلّب تفاعًال مع النعمِة الّتي تأيت من عُل. معرفِة يسوَع شخصيًّ

أّما الّنعمُة فهي معطاٌة للجميعِ إمّنا يبقى الّسؤاُل: كيف أتفاعل مع نعمِة اللِه، مع اللِه الّذي 

يأيت ليكشَف يل عن ذاته؟ 

يف  األلوهُة  تسكُن  يسوَع  مع  اللِه،  ابِن  عن  بطرس  فيجاوبه  اإلنساِن  ابِن  عن  يسوُع  يسأُل 

هيكًال  يبدو  ما  "حجاٍب"  تحت  عليها  والتعرُّف  عنها  البحُث  كبطرَس  وعلينا  وَسِطنا، 

ا.  ا وحتّى عاديًّ إنسانيًّ

܀ انت الصخرة: 
ِمن الجامعِة الّتي قد تغّذي الفرَد إىل الفرِد الّذي يغّذي الجامعَة ويقّويها أيًضا.

إّن اختباَر بطرَس ليس مبثايلٍّ من الّناحيِة اإلنسانيِة، ولكن كام أّن بطرَس نظَر من خالِل أعنِي 

ه،  ه النظرَة ويرى فيه، بالرُّغِم من كّل هفواتِ اإلمياِن ال أعنِي البِرش إىل يسوع، ها إّن يسوَع يبادلَ

صخرًة للكنيسة. 

ظرِة، أْن ننظَر إىل ما حولنا بعيوِن اإلمياِن واألهّم أن نتبّنى  عوُة لنا اليوم تكمُن يف النَّ ܀ الدَّ
ُم ونعيُش عىل أننا  نا بل ننطلُق من قوٍّة إىل قوٍّة، ونعلّ نا وهفواتِ نظرَة اللِه لنا فال نيأُس من ذواتِ

هيكُل الله الّذي يسكن فينا فنشهَد لعذوبِة املسيح، ابن الله الحّي.

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 (...)

َسة.  يَعِتَك املَُقدَّ انََك َوَسَالَمَك يف ِب ل أَللهم َصَالَة َجاَمَعِتَك الحاِرضَة أََماَمَك، وازرَْع أََم إقبَ

َصالِِحني،  رُعاًة  ُهم  لَ ْم  َوأَِق ِقيم،  املُستَ اإلمياِن  يف  ُهم  تْ ثَبِّ الَضَالل.  يِه  تِ ِمْن  اَءَها  َن أَب إجَمْع 

َويَفرَُحوا  الَرسَمِدّي،  َك  ُكوتِ لَ مِبَ ذُوا  ذَّ لَ تَ َويَ ة،  الساِميَ ِتَك  وِهيَّ أُلُ ِب الَجْميُع  ْعَرتَِف  يَ فَ

املَْجَد  ُع  نَرفَ يَصُمت،  ال  َفٍم  ِب َوُهَناَك،  ِدّي،  األَبَ َك  مِبِرياثِ نَعُموا  َويَ املُبِهَجة،  َولِيَمِتَك  ِب

وِس، إىل األبد. يَك وإىل أبيَك املُبارَِك َوُروِحَك الَحيِّ القدُّ والُشكرَ، إلَ

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

ترتيلة الختام
إعرتفوا للرّب

ُه تَ ِد َمَحبَّ ܀ إعرتفوا للرَّبِّ فإنَّه َصالٌِح وإنَّ إىل األَب

ُه تَ ِد َمَحبَّ َهةْ                     فإنَّ إىل األَب ܀ إعرتفوا إللِه اآللِ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اَدْة                      فإنَّ إىل األَب د السَّ ܀ إعَرتِفوا لسيِّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اِم َوحَدهُ    فإنَّ إىل األَب العظَ املُعِجزاِت  عِ  لِصانِ ܀ 

ُه تَ ِد َمَحبَّ لَّ ذي َجَسٍد طعاَمهُ    فإنَّ إىل األَب ܀ ألَّذي يَرزُُق كُ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اموات                    فإنَّ إىل األَب ܀ إعَرتِفوا إللِه السَّ



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

ُه الرّحيم، عىل كلِّ الّذين يكرُِّمون  أَِفض نعَمتَك، أيُّها اإللٰ

وِم ِعيِد تَقِديِسَها املُبارَك.  ة، يف يَ َك الجاِمَعَة والرّسوليّ بيَعتَ

ِتَك، َوَزوِّدُْهم ِبُخبزَِك،  َمِتَك، وَأَرِشْدُهم إىل َمعرِفَ َكلِ رُهم ِب أَنِ

ِديَّة،  األَبَ بالَحياِة  اآلِخر  ِم  العالَ ويف  رَاِحِمَك،  مِبَ ِم  العالَ ٰهذا  يف  يِهم  َعلَ ِعْم  وَأَن الحّق،  ُخبِز 

وس، من اآلَن وإىل األبد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك املَجَد هنا وُهَناك، وإىل أَِب لِيُصِعُدوا إلَ

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

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

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

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

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

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

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

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

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

anteliasdiocese.com

٢أحد تقديس البيعة

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُا (قال الرّب إنّني الخبُز املُْحِيي)

يَك ويَا، سمعاُن أَنَت َصخٌر أَبِني َعلَ لُ َهلِ

َديَك يَها بَنَي يَ َكِنيَسة، أُعلِ أَل

ِويَها أَبواُب املَوْت ال تَحتَ

ا أُْحِميَها ور أَنَ ِمَن الُرشُ

َك أُعِطيِه ُكوِت لَ اُح املَ�لَ ِمْفتَ

تَِحلُّ وَتَربُُط ما تَرتَئيِه

ا، للِه الُشكراْن ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

وِم الِعيِد ا، ما أَبهاِك يا ِبيَعه يف يَ ويَ لُ َهلِ

بالتَقديِس أُنِشئِت وبالتجديِد

وِس َحلَّ ِفيِك إبُن القدُّ

لُّ الُنُفوِس اْق كُ ُه تَشتَ لَ

عِطيَها ُخبَز الحياِة يُ تَلَقاُه فَ

اَمة بَعَد املاََمِت ا للِقيَ ونً ُعربُ

ا، للِه الُشكراْن ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

(من أحلان �ساء أحد جتديد وتقد�س ابليعة، الفرض األنطو�، زمن امليالد ا�َمِجيد)

أّيوب ٤٢/ ١-٦
يَك ُمراد ܀  لِّ َيشء فال يَستَحيُل علَ مُت أنََّك قاِدٌر عىل كُ ܀ أجاب أَيُّوُب الرَّبَّ وقال: "قد َعلِ

َب تَفوقني  ْدبرَي يف َغريِ ِعلْم؟ ܀ إيِنِّ قد أَخَربُت ِمن َغريِ أَن أُدرِك ِبَعجائِ َمن ذا الَّذي يُْخفي التَّ

ا اآلَن فَعيني  َك َسمَع األُذُن أَمَّ نُت قد َسِمعتُ َك فأَخِربيْن ܀ كُ م أَسألُ م ܀ إِسمع فأَتََكلَّ وال أَعلَ

اِب والرَّماد" ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  َدُم يف الرتُّ قد رَأَتَك ܀ فلِذلك أَرجُع عن كَالمي وأَن

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 (عب ١/٩-١٢)

اِر الَخرياِت اآلتية " َهَر َعظيَم أَْحبَ َقْد ظَ ا املَسيُح فَ " أَمَّ

     
                     

١٨١١               
  

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

 (متى ١٣/١٦-٢٠)

ُقوُل الَناُس إيِنِّ  ائِالً: «َمْن يَ َذُه قَ َسأََل تَالِميْ بُّس، فَ لِ يْ ِة ِف يَّ َرصِ يْ َجاَء يَُسوُع إِىل نَواِحي قَ

وَغرْيُُهم:  ا؛  ليَّ إِيْ وآَخُرون:  َمَدان؛  املَْع ا  يُوَحنَّ ُقولُون:  يَ ْعُضُهم  «بَ وا:  فَقالُ اإلِنَْسان؟».  ُن  ابْ ا  أَنَ

بُطْرُُس  ِسْمَعاُن  أََجاَب  فَ أَنَا؟».  إيِنِّ  وَن  تَُقولُ َمْن  م  تُ «وأَنْ ُهم:  لَ اَل  قَ اء».  يَ ِب األَنْ أََحُد  أَو  ا  يَ إِرِْم

ِسْمَعاُن  ا  يَ َك  لَ ُه: «طُوىَب  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  فأََجاَب  الَحّي!».  اللِه  ُن  ابْ املَِسيُح  ُهَو  «أَنَْت  وقَال: 

ًضا أَقُوُل  ا أَيْ ْل أيَب الَّذي يف الَساَمَوات. وأَنَ َك  ذلَِك، بَ َر لَ َه ْحَم وال دََم أَظْ ُه ال لَ ونَا! ألَنَّ بَن يُ

ِم  الَجِحيْ َواُب  َعِتي، وأَبْ يْ ِب ِني  َسأَبْ الَصْخرَِة  الَصْخرَة، وعىل هِذِه  أَِي  بُطْرُس،  ُهَو  أَنَْت  َك:  لَ

األَرِْض  عىل  ُه  تَربُطُ َما  ُكلُّ  فَ الَساَمَوات،  ُكوِت  َملَ َمَفاتيَح  َسأُْعِطيَك  ها.  يْ َعلَ تَْقوى  ْن  لَ

ٍذ  ِئ ُه عىل األَرِْض يَُكوُن َمْحلُوالً يف الَساَمَوات». حيَن ا يف الَساَمَوات، وَما تَُحلُّ يَُكوُن َمْربُوطً

ُه ُهَو املَِسيح. وا ألََحٍد إِنَّ ُقولُ َذُه أَالَّ يَ أَوَْىص تَالِميْ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس إيدي أيب يونس)

ا ابُن اإلنسان؟ ܀ من يقول الّناس أيّن أن
ِة مع اللِه وينىس دوَر الجامعِة. والحقيقُة أّن  يذهُب البعُض يف التّشديد عىل العالقِة الفرديّ

الجامعَة الصحيحَة تغّذي اختباَر الفرِد.

ه مّمن أستقي معلومايت عن يسوع، ألّن الجامعَة ميكنها أن  ا، كمسيحّي، أن أتنبّ من املهم جدًّ

تقّربني من الله أو أن تُبعَدين عنه بانغالقها عىل ذاتها. 

أقوالهم ليساِعدوين عىل اإلجابة عىل هويّة يسوع؟ ما هو  الّذين أرتكز عىل  "الناس"  ُهم  من 

ة وتعليمها عن يسوع؟  مدى ارتباطي بالجامعة الكنسيّ

ة كمعلٍم أخالقيٍّ وروحيٍّ  ة أو التاريخيّ كثريون هم الّذين يُقّدرون يسوع من الناحية اإلنسانيّ

عظيٍم، أو كنبيٍّ فريٍد من نوِعه، لكنَّ الحقيقَة هي أّن يسوع إّما أْن يكوَن ابَن اللِه الحيِّ أو 

ال يكون. 

܀ من أنا يف قولكم أنتم؟ 
ا يف اإلمياِن املسيحّي وهي تكمُن يف االنتقاِل من املعرفِة عن يسوَع إىل  هناك مرحلة مهّمة جدًّ

ا. وهذا يتطلّب تفاعًال مع النعمِة الّتي تأيت من عُل. معرفِة يسوَع شخصيًّ

أّما الّنعمُة فهي معطاٌة للجميعِ إمّنا يبقى الّسؤاُل: كيف أتفاعل مع نعمِة اللِه، مع اللِه الّذي 

يأيت ليكشَف يل عن ذاته؟ 

يف  األلوهُة  تسكُن  يسوَع  مع  اللِه،  ابِن  عن  بطرس  فيجاوبه  اإلنساِن  ابِن  عن  يسوُع  يسأُل 

هيكًال  يبدو  ما  "حجاٍب"  تحت  عليها  والتعرُّف  عنها  البحُث  كبطرَس  وعلينا  وَسِطنا، 

ا.  ا وحتّى عاديًّ إنسانيًّ

܀ انت الصخرة: 
ِمن الجامعِة الّتي قد تغّذي الفرَد إىل الفرِد الّذي يغّذي الجامعَة ويقّويها أيًضا.

إّن اختباَر بطرَس ليس مبثايلٍّ من الّناحيِة اإلنسانيِة، ولكن كام أّن بطرَس نظَر من خالِل أعنِي 

ه،  ه النظرَة ويرى فيه، بالرُّغِم من كّل هفواتِ اإلمياِن ال أعنِي البِرش إىل يسوع، ها إّن يسوَع يبادلَ

صخرًة للكنيسة. 

ظرِة، أْن ننظَر إىل ما حولنا بعيوِن اإلمياِن واألهّم أن نتبّنى  عوُة لنا اليوم تكمُن يف النَّ ܀ الدَّ
ُم ونعيُش عىل أننا  نا بل ننطلُق من قوٍّة إىل قوٍّة، ونعلّ نا وهفواتِ نظرَة اللِه لنا فال نيأُس من ذواتِ

هيكُل الله الّذي يسكن فينا فنشهَد لعذوبِة املسيح، ابن الله الحّي.

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 (...)

َسة.  يَعِتَك املَُقدَّ انََك َوَسَالَمَك يف ِب ل أَللهم َصَالَة َجاَمَعِتَك الحاِرضَة أََماَمَك، وازرَْع أََم إقبَ

َصالِِحني،  رُعاًة  ُهم  لَ ْم  َوأَِق ِقيم،  املُستَ اإلمياِن  يف  ُهم  تْ ثَبِّ الَضَالل.  يِه  تِ ِمْن  اَءَها  َن أَب إجَمْع 

َويَفرَُحوا  الَرسَمِدّي،  َك  ُكوتِ لَ مِبَ ذُوا  ذَّ لَ تَ َويَ ة،  الساِميَ ِتَك  وِهيَّ أُلُ ِب الَجْميُع  ْعَرتَِف  يَ فَ

املَْجَد  ُع  نَرفَ يَصُمت،  ال  َفٍم  ِب َوُهَناَك،  ِدّي،  األَبَ َك  مِبِرياثِ نَعُموا  َويَ املُبِهَجة،  َولِيَمِتَك  ِب

وِس، إىل األبد. يَك وإىل أبيَك املُبارَِك َوُروِحَك الَحيِّ القدُّ والُشكرَ، إلَ

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

ترتيلة الختام
إعرتفوا للرّب

ُه تَ ِد َمَحبَّ ܀ إعرتفوا للرَّبِّ فإنَّه َصالٌِح وإنَّ إىل األَب

ُه تَ ِد َمَحبَّ َهةْ                     فإنَّ إىل األَب ܀ إعرتفوا إللِه اآللِ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اَدْة                      فإنَّ إىل األَب د السَّ ܀ إعَرتِفوا لسيِّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اِم َوحَدهُ    فإنَّ إىل األَب العظَ املُعِجزاِت  عِ  لِصانِ ܀ 

ُه تَ ِد َمَحبَّ لَّ ذي َجَسٍد طعاَمهُ    فإنَّ إىل األَب ܀ ألَّذي يَرزُُق كُ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اموات                    فإنَّ إىل األَب ܀ إعَرتِفوا إللِه السَّ



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

ُه الرّحيم، عىل كلِّ الّذين يكرُِّمون  أَِفض نعَمتَك، أيُّها اإللٰ

وِم ِعيِد تَقِديِسَها املُبارَك.  ة، يف يَ َك الجاِمَعَة والرّسوليّ بيَعتَ

ِتَك، َوَزوِّدُْهم ِبُخبزَِك،  َمِتَك، وَأَرِشْدُهم إىل َمعرِفَ َكلِ رُهم ِب أَنِ

ِديَّة،  األَبَ بالَحياِة  اآلِخر  ِم  العالَ ويف  رَاِحِمَك،  مِبَ ِم  العالَ ٰهذا  يف  يِهم  َعلَ ِعْم  وَأَن الحّق،  ُخبِز 

وس، من اآلَن وإىل األبد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك املَجَد هنا وُهَناك، وإىل أَِب لِيُصِعُدوا إلَ

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

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

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

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

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

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

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

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

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.
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ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُا (قال الرّب إنّني الخبُز املُْحِيي)

يَك ويَا، سمعاُن أَنَت َصخٌر أَبِني َعلَ لُ َهلِ

َديَك يَها بَنَي يَ َكِنيَسة، أُعلِ أَل

ِويَها أَبواُب املَوْت ال تَحتَ

ا أُْحِميَها ور أَنَ ِمَن الُرشُ

َك أُعِطيِه ُكوِت لَ اُح املَ�لَ ِمْفتَ

تَِحلُّ وَتَربُُط ما تَرتَئيِه

ا، للِه الُشكراْن ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

وِم الِعيِد ا، ما أَبهاِك يا ِبيَعه يف يَ ويَ لُ َهلِ

بالتَقديِس أُنِشئِت وبالتجديِد

وِس َحلَّ ِفيِك إبُن القدُّ

لُّ الُنُفوِس اْق كُ ُه تَشتَ لَ

عِطيَها ُخبَز الحياِة يُ تَلَقاُه فَ

اَمة بَعَد املاََمِت ا للِقيَ ونً ُعربُ

ا، للِه الُشكراْن ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

(من أحلان �ساء أحد جتديد وتقد�س ابليعة، الفرض األنطو�، زمن امليالد ا�َمِجيد)

أّيوب ٤٢/ ١-٦
يَك ُمراد ܀  لِّ َيشء فال يَستَحيُل علَ مُت أنََّك قاِدٌر عىل كُ ܀ أجاب أَيُّوُب الرَّبَّ وقال: "قد َعلِ

َب تَفوقني  ْدبرَي يف َغريِ ِعلْم؟ ܀ إيِنِّ قد أَخَربُت ِمن َغريِ أَن أُدرِك ِبَعجائِ َمن ذا الَّذي يُْخفي التَّ

ا اآلَن فَعيني  َك َسمَع األُذُن أَمَّ نُت قد َسِمعتُ َك فأَخِربيْن ܀ كُ م أَسألُ م ܀ إِسمع فأَتََكلَّ وال أَعلَ

اِب والرَّماد" ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  َدُم يف الرتُّ قد رَأَتَك ܀ فلِذلك أَرجُع عن كَالمي وأَن

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 (عب ١/٩-١٢)

اِر الَخرياِت اآلتية " َهَر َعظيَم أَْحبَ َقْد ظَ ا املَسيُح فَ " أَمَّ

     
                     

١٨١١               
  

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

 (متى ١٣/١٦-٢٠)

ُقوُل الَناُس إيِنِّ  ائِالً: «َمْن يَ َذُه قَ َسأََل تَالِميْ بُّس، فَ لِ يْ ِة ِف يَّ َرصِ يْ َجاَء يَُسوُع إِىل نَواِحي قَ

وَغرْيُُهم:  ا؛  ليَّ إِيْ وآَخُرون:  َمَدان؛  املَْع ا  يُوَحنَّ ُقولُون:  يَ ْعُضُهم  «بَ وا:  فَقالُ اإلِنَْسان؟».  ُن  ابْ ا  أَنَ

بُطْرُُس  ِسْمَعاُن  أََجاَب  فَ أَنَا؟».  إيِنِّ  وَن  تَُقولُ َمْن  م  تُ «وأَنْ ُهم:  لَ اَل  قَ اء».  يَ ِب األَنْ أََحُد  أَو  ا  يَ إِرِْم

ِسْمَعاُن  ا  يَ َك  لَ ُه: «طُوىَب  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  فأََجاَب  الَحّي!».  اللِه  ُن  ابْ املَِسيُح  ُهَو  «أَنَْت  وقَال: 

ًضا أَقُوُل  ا أَيْ ْل أيَب الَّذي يف الَساَمَوات. وأَنَ َك  ذلَِك، بَ َر لَ َه ْحَم وال دََم أَظْ ُه ال لَ ونَا! ألَنَّ بَن يُ

ِم  الَجِحيْ َواُب  َعِتي، وأَبْ يْ ِب ِني  َسأَبْ الَصْخرَِة  الَصْخرَة، وعىل هِذِه  أَِي  بُطْرُس،  ُهَو  أَنَْت  َك:  لَ

األَرِْض  عىل  ُه  تَربُطُ َما  ُكلُّ  فَ الَساَمَوات،  ُكوِت  َملَ َمَفاتيَح  َسأُْعِطيَك  ها.  يْ َعلَ تَْقوى  ْن  لَ

ٍذ  ِئ ُه عىل األَرِْض يَُكوُن َمْحلُوالً يف الَساَمَوات». حيَن ا يف الَساَمَوات، وَما تَُحلُّ يَُكوُن َمْربُوطً

ُه ُهَو املَِسيح. وا ألََحٍد إِنَّ ُقولُ َذُه أَالَّ يَ أَوَْىص تَالِميْ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس إيدي أيب يونس)

ا ابُن اإلنسان؟ ܀ من يقول الّناس أيّن أن
ِة مع اللِه وينىس دوَر الجامعِة. والحقيقُة أّن  يذهُب البعُض يف التّشديد عىل العالقِة الفرديّ

الجامعَة الصحيحَة تغّذي اختباَر الفرِد.

ه مّمن أستقي معلومايت عن يسوع، ألّن الجامعَة ميكنها أن  ا، كمسيحّي، أن أتنبّ من املهم جدًّ

تقّربني من الله أو أن تُبعَدين عنه بانغالقها عىل ذاتها. 

أقوالهم ليساِعدوين عىل اإلجابة عىل هويّة يسوع؟ ما هو  الّذين أرتكز عىل  "الناس"  ُهم  من 

ة وتعليمها عن يسوع؟  مدى ارتباطي بالجامعة الكنسيّ

ة كمعلٍم أخالقيٍّ وروحيٍّ  ة أو التاريخيّ كثريون هم الّذين يُقّدرون يسوع من الناحية اإلنسانيّ

عظيٍم، أو كنبيٍّ فريٍد من نوِعه، لكنَّ الحقيقَة هي أّن يسوع إّما أْن يكوَن ابَن اللِه الحيِّ أو 

ال يكون. 

܀ من أنا يف قولكم أنتم؟ 
ا يف اإلمياِن املسيحّي وهي تكمُن يف االنتقاِل من املعرفِة عن يسوَع إىل  هناك مرحلة مهّمة جدًّ

ا. وهذا يتطلّب تفاعًال مع النعمِة الّتي تأيت من عُل. معرفِة يسوَع شخصيًّ

أّما الّنعمُة فهي معطاٌة للجميعِ إمّنا يبقى الّسؤاُل: كيف أتفاعل مع نعمِة اللِه، مع اللِه الّذي 

يأيت ليكشَف يل عن ذاته؟ 

يف  األلوهُة  تسكُن  يسوَع  مع  اللِه،  ابِن  عن  بطرس  فيجاوبه  اإلنساِن  ابِن  عن  يسوُع  يسأُل 

هيكًال  يبدو  ما  "حجاٍب"  تحت  عليها  والتعرُّف  عنها  البحُث  كبطرَس  وعلينا  وَسِطنا، 

ا.  ا وحتّى عاديًّ إنسانيًّ

܀ انت الصخرة: 
ِمن الجامعِة الّتي قد تغّذي الفرَد إىل الفرِد الّذي يغّذي الجامعَة ويقّويها أيًضا.

إّن اختباَر بطرَس ليس مبثايلٍّ من الّناحيِة اإلنسانيِة، ولكن كام أّن بطرَس نظَر من خالِل أعنِي 

ه،  ه النظرَة ويرى فيه، بالرُّغِم من كّل هفواتِ اإلمياِن ال أعنِي البِرش إىل يسوع، ها إّن يسوَع يبادلَ

صخرًة للكنيسة. 

ظرِة، أْن ننظَر إىل ما حولنا بعيوِن اإلمياِن واألهّم أن نتبّنى  عوُة لنا اليوم تكمُن يف النَّ ܀ الدَّ
ُم ونعيُش عىل أننا  نا بل ننطلُق من قوٍّة إىل قوٍّة، ونعلّ نا وهفواتِ نظرَة اللِه لنا فال نيأُس من ذواتِ

هيكُل الله الّذي يسكن فينا فنشهَد لعذوبِة املسيح، ابن الله الحّي.

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد تقديس البيعة

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 (...)

َسة.  يَعِتَك املَُقدَّ انََك َوَسَالَمَك يف ِب ل أَللهم َصَالَة َجاَمَعِتَك الحاِرضَة أََماَمَك، وازرَْع أََم إقبَ

َصالِِحني،  رُعاًة  ُهم  لَ ْم  َوأَِق ِقيم،  املُستَ اإلمياِن  يف  ُهم  تْ ثَبِّ الَضَالل.  يِه  تِ ِمْن  اَءَها  َن أَب إجَمْع 

َويَفرَُحوا  الَرسَمِدّي،  َك  ُكوتِ لَ مِبَ ذُوا  ذَّ لَ تَ َويَ ة،  الساِميَ ِتَك  وِهيَّ أُلُ ِب الَجْميُع  ْعَرتَِف  يَ فَ

املَْجَد  ُع  نَرفَ يَصُمت،  ال  َفٍم  ِب َوُهَناَك،  ِدّي،  األَبَ َك  مِبِرياثِ نَعُموا  َويَ املُبِهَجة،  َولِيَمِتَك  ِب

وِس، إىل األبد. يَك وإىل أبيَك املُبارَِك َوُروِحَك الَحيِّ القدُّ والُشكرَ، إلَ

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

ترتيلة الختام
إعرتفوا للرّب

ُه تَ ِد َمَحبَّ ܀ إعرتفوا للرَّبِّ فإنَّه َصالٌِح وإنَّ إىل األَب

ُه تَ ِد َمَحبَّ َهةْ                     فإنَّ إىل األَب ܀ إعرتفوا إللِه اآللِ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اَدْة                      فإنَّ إىل األَب د السَّ ܀ إعَرتِفوا لسيِّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اِم َوحَدهُ    فإنَّ إىل األَب العظَ املُعِجزاِت  عِ  لِصانِ ܀ 

ُه تَ ِد َمَحبَّ لَّ ذي َجَسٍد طعاَمهُ    فإنَّ إىل األَب ܀ ألَّذي يَرزُُق كُ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اموات                    فإنَّ إىل األَب ܀ إعَرتِفوا إللِه السَّ



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

ُه الرّحيم، عىل كلِّ الّذين يكرُِّمون  أَِفض نعَمتَك، أيُّها اإللٰ

وِم ِعيِد تَقِديِسَها املُبارَك.  ة، يف يَ َك الجاِمَعَة والرّسوليّ بيَعتَ

ِتَك، َوَزوِّدُْهم ِبُخبزَِك،  َمِتَك، وَأَرِشْدُهم إىل َمعرِفَ َكلِ رُهم ِب أَنِ

ِديَّة،  األَبَ بالَحياِة  اآلِخر  ِم  العالَ ويف  رَاِحِمَك،  مِبَ ِم  العالَ ٰهذا  يف  يِهم  َعلَ ِعْم  وَأَن الحّق،  ُخبِز 

وس، من اآلَن وإىل األبد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك املَجَد هنا وُهَناك، وإىل أَِب لِيُصِعُدوا إلَ

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

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

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

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

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

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

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

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

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُا (قال الرّب إنّني الخبُز املُْحِيي)

يَك ويَا، سمعاُن أَنَت َصخٌر أَبِني َعلَ لُ َهلِ

َديَك يَها بَنَي يَ َكِنيَسة، أُعلِ أَل

ِويَها أَبواُب املَوْت ال تَحتَ

ا أُْحِميَها ور أَنَ ِمَن الُرشُ

َك أُعِطيِه ُكوِت لَ اُح املَ�لَ ِمْفتَ

تَِحلُّ وَتَربُُط ما تَرتَئيِه

ا، للِه الُشكراْن ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

وِم الِعيِد ا، ما أَبهاِك يا ِبيَعه يف يَ ويَ لُ َهلِ

بالتَقديِس أُنِشئِت وبالتجديِد

وِس َحلَّ ِفيِك إبُن القدُّ

لُّ الُنُفوِس اْق كُ ُه تَشتَ لَ

عِطيَها ُخبَز الحياِة يُ تَلَقاُه فَ

اَمة بَعَد املاََمِت ا للِقيَ ونً ُعربُ

ا، للِه الُشكراْن ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

(من أحلان �ساء أحد جتديد وتقد�س ابليعة، الفرض األنطو�، زمن امليالد ا�َمِجيد)

أّيوب ٤٢/ ١-٦
يَك ُمراد ܀  لِّ َيشء فال يَستَحيُل علَ مُت أنََّك قاِدٌر عىل كُ ܀ أجاب أَيُّوُب الرَّبَّ وقال: "قد َعلِ

َب تَفوقني  ْدبرَي يف َغريِ ِعلْم؟ ܀ إيِنِّ قد أَخَربُت ِمن َغريِ أَن أُدرِك ِبَعجائِ َمن ذا الَّذي يُْخفي التَّ

ا اآلَن فَعيني  َك َسمَع األُذُن أَمَّ نُت قد َسِمعتُ َك فأَخِربيْن ܀ كُ م أَسألُ م ܀ إِسمع فأَتََكلَّ وال أَعلَ

اِب والرَّماد" ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  َدُم يف الرتُّ قد رَأَتَك ܀ فلِذلك أَرجُع عن كَالمي وأَن

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 (عب ١/٩-١٢)

اِر الَخرياِت اآلتية " َهَر َعظيَم أَْحبَ َقْد ظَ ا املَسيُح فَ " أَمَّ

     
                     

١٨١١               
  

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

 (متى ١٣/١٦-٢٠)

ُقوُل الَناُس إيِنِّ  ائِالً: «َمْن يَ َذُه قَ َسأََل تَالِميْ بُّس، فَ لِ يْ ِة ِف يَّ َرصِ يْ َجاَء يَُسوُع إِىل نَواِحي قَ

وَغرْيُُهم:  ا؛  ليَّ إِيْ وآَخُرون:  َمَدان؛  املَْع ا  يُوَحنَّ ُقولُون:  يَ ْعُضُهم  «بَ وا:  فَقالُ اإلِنَْسان؟».  ُن  ابْ ا  أَنَ

بُطْرُُس  ِسْمَعاُن  أََجاَب  فَ أَنَا؟».  إيِنِّ  وَن  تَُقولُ َمْن  م  تُ «وأَنْ ُهم:  لَ اَل  قَ اء».  يَ ِب األَنْ أََحُد  أَو  ا  يَ إِرِْم

ِسْمَعاُن  ا  يَ َك  لَ ُه: «طُوىَب  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  فأََجاَب  الَحّي!».  اللِه  ُن  ابْ املَِسيُح  ُهَو  «أَنَْت  وقَال: 

ًضا أَقُوُل  ا أَيْ ْل أيَب الَّذي يف الَساَمَوات. وأَنَ َك  ذلَِك، بَ َر لَ َه ْحَم وال دََم أَظْ ُه ال لَ ونَا! ألَنَّ بَن يُ

ِم  الَجِحيْ َواُب  َعِتي، وأَبْ يْ ِب ِني  َسأَبْ الَصْخرَِة  الَصْخرَة، وعىل هِذِه  أَِي  بُطْرُس،  ُهَو  أَنَْت  َك:  لَ

األَرِْض  عىل  ُه  تَربُطُ َما  ُكلُّ  فَ الَساَمَوات،  ُكوِت  َملَ َمَفاتيَح  َسأُْعِطيَك  ها.  يْ َعلَ تَْقوى  ْن  لَ

ٍذ  ِئ ُه عىل األَرِْض يَُكوُن َمْحلُوالً يف الَساَمَوات». حيَن ا يف الَساَمَوات، وَما تَُحلُّ يَُكوُن َمْربُوطً

ُه ُهَو املَِسيح. وا ألََحٍد إِنَّ ُقولُ َذُه أَالَّ يَ أَوَْىص تَالِميْ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس إيدي أيب يونس)

ا ابُن اإلنسان؟ ܀ من يقول الّناس أيّن أن
ِة مع اللِه وينىس دوَر الجامعِة. والحقيقُة أّن  يذهُب البعُض يف التّشديد عىل العالقِة الفرديّ

الجامعَة الصحيحَة تغّذي اختباَر الفرِد.

ه مّمن أستقي معلومايت عن يسوع، ألّن الجامعَة ميكنها أن  ا، كمسيحّي، أن أتنبّ من املهم جدًّ

تقّربني من الله أو أن تُبعَدين عنه بانغالقها عىل ذاتها. 

أقوالهم ليساِعدوين عىل اإلجابة عىل هويّة يسوع؟ ما هو  الّذين أرتكز عىل  "الناس"  ُهم  من 

ة وتعليمها عن يسوع؟  مدى ارتباطي بالجامعة الكنسيّ

ة كمعلٍم أخالقيٍّ وروحيٍّ  ة أو التاريخيّ كثريون هم الّذين يُقّدرون يسوع من الناحية اإلنسانيّ

عظيٍم، أو كنبيٍّ فريٍد من نوِعه، لكنَّ الحقيقَة هي أّن يسوع إّما أْن يكوَن ابَن اللِه الحيِّ أو 

ال يكون. 

܀ من أنا يف قولكم أنتم؟ 
ا يف اإلمياِن املسيحّي وهي تكمُن يف االنتقاِل من املعرفِة عن يسوَع إىل  هناك مرحلة مهّمة جدًّ

ا. وهذا يتطلّب تفاعًال مع النعمِة الّتي تأيت من عُل. معرفِة يسوَع شخصيًّ

أّما الّنعمُة فهي معطاٌة للجميعِ إمّنا يبقى الّسؤاُل: كيف أتفاعل مع نعمِة اللِه، مع اللِه الّذي 

يأيت ليكشَف يل عن ذاته؟ 

يف  األلوهُة  تسكُن  يسوَع  مع  اللِه،  ابِن  عن  بطرس  فيجاوبه  اإلنساِن  ابِن  عن  يسوُع  يسأُل 

هيكًال  يبدو  ما  "حجاٍب"  تحت  عليها  والتعرُّف  عنها  البحُث  كبطرَس  وعلينا  وَسِطنا، 

ا.  ا وحتّى عاديًّ إنسانيًّ

܀ انت الصخرة: 
ِمن الجامعِة الّتي قد تغّذي الفرَد إىل الفرِد الّذي يغّذي الجامعَة ويقّويها أيًضا.

إّن اختباَر بطرَس ليس مبثايلٍّ من الّناحيِة اإلنسانيِة، ولكن كام أّن بطرَس نظَر من خالِل أعنِي 

ه،  ه النظرَة ويرى فيه، بالرُّغِم من كّل هفواتِ اإلمياِن ال أعنِي البِرش إىل يسوع، ها إّن يسوَع يبادلَ

صخرًة للكنيسة. 

ظرِة، أْن ننظَر إىل ما حولنا بعيوِن اإلمياِن واألهّم أن نتبّنى  عوُة لنا اليوم تكمُن يف النَّ ܀ الدَّ
ُم ونعيُش عىل أننا  نا بل ننطلُق من قوٍّة إىل قوٍّة، ونعلّ نا وهفواتِ نظرَة اللِه لنا فال نيأُس من ذواتِ

هيكُل الله الّذي يسكن فينا فنشهَد لعذوبِة املسيح، ابن الله الحّي.

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد تقديس البيعة

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 (...)

َسة.  يَعِتَك املَُقدَّ انََك َوَسَالَمَك يف ِب ل أَللهم َصَالَة َجاَمَعِتَك الحاِرضَة أََماَمَك، وازرَْع أََم إقبَ

َصالِِحني،  رُعاًة  ُهم  لَ ْم  َوأَِق ِقيم،  املُستَ اإلمياِن  يف  ُهم  تْ ثَبِّ الَضَالل.  يِه  تِ ِمْن  اَءَها  َن أَب إجَمْع 

َويَفرَُحوا  الَرسَمِدّي،  َك  ُكوتِ لَ مِبَ ذُوا  ذَّ لَ تَ َويَ ة،  الساِميَ ِتَك  وِهيَّ أُلُ ِب الَجْميُع  ْعَرتَِف  يَ فَ

املَْجَد  ُع  نَرفَ يَصُمت،  ال  َفٍم  ِب َوُهَناَك،  ِدّي،  األَبَ َك  مِبِرياثِ نَعُموا  َويَ املُبِهَجة،  َولِيَمِتَك  ِب

وِس، إىل األبد. يَك وإىل أبيَك املُبارَِك َوُروِحَك الَحيِّ القدُّ والُشكرَ، إلَ

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

ترتيلة الختام
إعرتفوا للرّب

ُه تَ ِد َمَحبَّ ܀ إعرتفوا للرَّبِّ فإنَّه َصالٌِح وإنَّ إىل األَب

ُه تَ ِد َمَحبَّ َهةْ                     فإنَّ إىل األَب ܀ إعرتفوا إللِه اآللِ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اَدْة                      فإنَّ إىل األَب د السَّ ܀ إعَرتِفوا لسيِّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اِم َوحَدهُ    فإنَّ إىل األَب العظَ املُعِجزاِت  عِ  لِصانِ ܀ 

ُه تَ ِد َمَحبَّ لَّ ذي َجَسٍد طعاَمهُ    فإنَّ إىل األَب ܀ ألَّذي يَرزُُق كُ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اموات                    فإنَّ إىل األَب ܀ إعَرتِفوا إللِه السَّ



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

ُه الرّحيم، عىل كلِّ الّذين يكرُِّمون  أَِفض نعَمتَك، أيُّها اإللٰ

وِم ِعيِد تَقِديِسَها املُبارَك.  ة، يف يَ َك الجاِمَعَة والرّسوليّ بيَعتَ

ِتَك، َوَزوِّدُْهم ِبُخبزَِك،  َمِتَك، وَأَرِشْدُهم إىل َمعرِفَ َكلِ رُهم ِب أَنِ

ِديَّة،  األَبَ بالَحياِة  اآلِخر  ِم  العالَ ويف  رَاِحِمَك،  مِبَ ِم  العالَ ٰهذا  يف  يِهم  َعلَ ِعْم  وَأَن الحّق،  ُخبِز 

وس، من اآلَن وإىل األبد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك املَجَد هنا وُهَناك، وإىل أَِب لِيُصِعُدوا إلَ

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

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

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

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

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

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

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

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

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُا (قال الرّب إنّني الخبُز املُْحِيي)

يَك ويَا، سمعاُن أَنَت َصخٌر أَبِني َعلَ لُ َهلِ

َديَك يَها بَنَي يَ َكِنيَسة، أُعلِ أَل

ِويَها أَبواُب املَوْت ال تَحتَ

ا أُْحِميَها ور أَنَ ِمَن الُرشُ

َك أُعِطيِه ُكوِت لَ اُح املَ�لَ ِمْفتَ

تَِحلُّ وَتَربُُط ما تَرتَئيِه

ا، للِه الُشكراْن ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

وِم الِعيِد ا، ما أَبهاِك يا ِبيَعه يف يَ ويَ لُ َهلِ

بالتَقديِس أُنِشئِت وبالتجديِد

وِس َحلَّ ِفيِك إبُن القدُّ

لُّ الُنُفوِس اْق كُ ُه تَشتَ لَ

عِطيَها ُخبَز الحياِة يُ تَلَقاُه فَ

اَمة بَعَد املاََمِت ا للِقيَ ونً ُعربُ

ا، للِه الُشكراْن ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

(من أحلان �ساء أحد جتديد وتقد�س ابليعة، الفرض األنطو�، زمن امليالد ا�َمِجيد)

أّيوب ٤٢/ ١-٦
يَك ُمراد ܀  لِّ َيشء فال يَستَحيُل علَ مُت أنََّك قاِدٌر عىل كُ ܀ أجاب أَيُّوُب الرَّبَّ وقال: "قد َعلِ

َب تَفوقني  ْدبرَي يف َغريِ ِعلْم؟ ܀ إيِنِّ قد أَخَربُت ِمن َغريِ أَن أُدرِك ِبَعجائِ َمن ذا الَّذي يُْخفي التَّ

ا اآلَن فَعيني  َك َسمَع األُذُن أَمَّ نُت قد َسِمعتُ َك فأَخِربيْن ܀ كُ م أَسألُ م ܀ إِسمع فأَتََكلَّ وال أَعلَ

اِب والرَّماد" ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  َدُم يف الرتُّ قد رَأَتَك ܀ فلِذلك أَرجُع عن كَالمي وأَن

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 (عب ١/٩-١٢)

اِر الَخرياِت اآلتية " َهَر َعظيَم أَْحبَ َقْد ظَ ا املَسيُح فَ " أَمَّ

     
                     

١٨١١               
  

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

 (متى ١٣/١٦-٢٠)

ُقوُل الَناُس إيِنِّ  ائِالً: «َمْن يَ َذُه قَ َسأََل تَالِميْ بُّس، فَ لِ يْ ِة ِف يَّ َرصِ يْ َجاَء يَُسوُع إِىل نَواِحي قَ

وَغرْيُُهم:  ا؛  ليَّ إِيْ وآَخُرون:  َمَدان؛  املَْع ا  يُوَحنَّ ُقولُون:  يَ ْعُضُهم  «بَ وا:  فَقالُ اإلِنَْسان؟».  ُن  ابْ ا  أَنَ

بُطْرُُس  ِسْمَعاُن  أََجاَب  فَ أَنَا؟».  إيِنِّ  وَن  تَُقولُ َمْن  م  تُ «وأَنْ ُهم:  لَ اَل  قَ اء».  يَ ِب األَنْ أََحُد  أَو  ا  يَ إِرِْم

ِسْمَعاُن  ا  يَ َك  لَ ُه: «طُوىَب  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  فأََجاَب  الَحّي!».  اللِه  ُن  ابْ املَِسيُح  ُهَو  «أَنَْت  وقَال: 

ًضا أَقُوُل  ا أَيْ ْل أيَب الَّذي يف الَساَمَوات. وأَنَ َك  ذلَِك، بَ َر لَ َه ْحَم وال دََم أَظْ ُه ال لَ ونَا! ألَنَّ بَن يُ

ِم  الَجِحيْ َواُب  َعِتي، وأَبْ يْ ِب ِني  َسأَبْ الَصْخرَِة  الَصْخرَة، وعىل هِذِه  أَِي  بُطْرُس،  ُهَو  أَنَْت  َك:  لَ

األَرِْض  عىل  ُه  تَربُطُ َما  ُكلُّ  فَ الَساَمَوات،  ُكوِت  َملَ َمَفاتيَح  َسأُْعِطيَك  ها.  يْ َعلَ تَْقوى  ْن  لَ

ٍذ  ِئ ُه عىل األَرِْض يَُكوُن َمْحلُوالً يف الَساَمَوات». حيَن ا يف الَساَمَوات، وَما تَُحلُّ يَُكوُن َمْربُوطً

ُه ُهَو املَِسيح. وا ألََحٍد إِنَّ ُقولُ َذُه أَالَّ يَ أَوَْىص تَالِميْ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس إيدي أيب يونس)

ا ابُن اإلنسان؟ ܀ من يقول الّناس أيّن أن
ِة مع اللِه وينىس دوَر الجامعِة. والحقيقُة أّن  يذهُب البعُض يف التّشديد عىل العالقِة الفرديّ

الجامعَة الصحيحَة تغّذي اختباَر الفرِد.

ه مّمن أستقي معلومايت عن يسوع، ألّن الجامعَة ميكنها أن  ا، كمسيحّي، أن أتنبّ من املهم جدًّ

تقّربني من الله أو أن تُبعَدين عنه بانغالقها عىل ذاتها. 

أقوالهم ليساِعدوين عىل اإلجابة عىل هويّة يسوع؟ ما هو  الّذين أرتكز عىل  "الناس"  ُهم  من 

ة وتعليمها عن يسوع؟  مدى ارتباطي بالجامعة الكنسيّ
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٥

ة كمعلٍم أخالقيٍّ وروحيٍّ  ة أو التاريخيّ كثريون هم الّذين يُقّدرون يسوع من الناحية اإلنسانيّ

عظيٍم، أو كنبيٍّ فريٍد من نوِعه، لكنَّ الحقيقَة هي أّن يسوع إّما أْن يكوَن ابَن اللِه الحيِّ أو 

ال يكون. 

܀ من أنا يف قولكم أنتم؟ 
ا يف اإلمياِن املسيحّي وهي تكمُن يف االنتقاِل من املعرفِة عن يسوَع إىل  هناك مرحلة مهّمة جدًّ

ا. وهذا يتطلّب تفاعًال مع النعمِة الّتي تأيت من عُل. معرفِة يسوَع شخصيًّ

أّما الّنعمُة فهي معطاٌة للجميعِ إمّنا يبقى الّسؤاُل: كيف أتفاعل مع نعمِة اللِه، مع اللِه الّذي 

يأيت ليكشَف يل عن ذاته؟ 

يف  األلوهُة  تسكُن  يسوَع  مع  اللِه،  ابِن  عن  بطرس  فيجاوبه  اإلنساِن  ابِن  عن  يسوُع  يسأُل 

هيكًال  يبدو  ما  "حجاٍب"  تحت  عليها  والتعرُّف  عنها  البحُث  كبطرَس  وعلينا  وَسِطنا، 

ا.  ا وحتّى عاديًّ إنسانيًّ

܀ انت الصخرة: 
ِمن الجامعِة الّتي قد تغّذي الفرَد إىل الفرِد الّذي يغّذي الجامعَة ويقّويها أيًضا.

إّن اختباَر بطرَس ليس مبثايلٍّ من الّناحيِة اإلنسانيِة، ولكن كام أّن بطرَس نظَر من خالِل أعنِي 

ه،  ه النظرَة ويرى فيه، بالرُّغِم من كّل هفواتِ اإلمياِن ال أعنِي البِرش إىل يسوع، ها إّن يسوَع يبادلَ

صخرًة للكنيسة. 

ظرِة، أْن ننظَر إىل ما حولنا بعيوِن اإلمياِن واألهّم أن نتبّنى  عوُة لنا اليوم تكمُن يف النَّ ܀ الدَّ
ُم ونعيُش عىل أننا  نا بل ننطلُق من قوٍّة إىل قوٍّة، ونعلّ نا وهفواتِ نظرَة اللِه لنا فال نيأُس من ذواتِ

هيكُل الله الّذي يسكن فينا فنشهَد لعذوبِة املسيح، ابن الله الحّي.

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد تقديس البيعة

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 (...)

َسة.  يَعِتَك املَُقدَّ انََك َوَسَالَمَك يف ِب ل أَللهم َصَالَة َجاَمَعِتَك الحاِرضَة أََماَمَك، وازرَْع أََم إقبَ

َصالِِحني،  رُعاًة  ُهم  لَ ْم  َوأَِق ِقيم،  املُستَ اإلمياِن  يف  ُهم  تْ ثَبِّ الَضَالل.  يِه  تِ ِمْن  اَءَها  َن أَب إجَمْع 

َويَفرَُحوا  الَرسَمِدّي،  َك  ُكوتِ لَ مِبَ ذُوا  ذَّ لَ تَ َويَ ة،  الساِميَ ِتَك  وِهيَّ أُلُ ِب الَجْميُع  ْعَرتَِف  يَ فَ

املَْجَد  ُع  نَرفَ يَصُمت،  ال  َفٍم  ِب َوُهَناَك،  ِدّي،  األَبَ َك  مِبِرياثِ نَعُموا  َويَ املُبِهَجة،  َولِيَمِتَك  ِب

وِس، إىل األبد. يَك وإىل أبيَك املُبارَِك َوُروِحَك الَحيِّ القدُّ والُشكرَ، إلَ

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

ترتيلة الختام
إعرتفوا للرّب

ُه تَ ِد َمَحبَّ ܀ إعرتفوا للرَّبِّ فإنَّه َصالٌِح وإنَّ إىل األَب

ُه تَ ِد َمَحبَّ َهةْ                     فإنَّ إىل األَب ܀ إعرتفوا إللِه اآللِ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اَدْة                      فإنَّ إىل األَب د السَّ ܀ إعَرتِفوا لسيِّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اِم َوحَدهُ    فإنَّ إىل األَب العظَ املُعِجزاِت  عِ  لِصانِ ܀ 

ُه تَ ِد َمَحبَّ لَّ ذي َجَسٍد طعاَمهُ    فإنَّ إىل األَب ܀ ألَّذي يَرزُُق كُ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اموات                    فإنَّ إىل األَب ܀ إعَرتِفوا إللِه السَّ



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

ُه الرّحيم، عىل كلِّ الّذين يكرُِّمون  أَِفض نعَمتَك، أيُّها اإللٰ

وِم ِعيِد تَقِديِسَها املُبارَك.  ة، يف يَ َك الجاِمَعَة والرّسوليّ بيَعتَ

ِتَك، َوَزوِّدُْهم ِبُخبزَِك،  َمِتَك، وَأَرِشْدُهم إىل َمعرِفَ َكلِ رُهم ِب أَنِ

ِديَّة،  األَبَ بالَحياِة  اآلِخر  ِم  العالَ ويف  رَاِحِمَك،  مِبَ ِم  العالَ ٰهذا  يف  يِهم  َعلَ ِعْم  وَأَن الحّق،  ُخبِز 

وس، من اآلَن وإىل األبد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك املَجَد هنا وُهَناك، وإىل أَِب لِيُصِعُدوا إلَ

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

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

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

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

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

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

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

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

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُا (قال الرّب إنّني الخبُز املُْحِيي)

يَك ويَا، سمعاُن أَنَت َصخٌر أَبِني َعلَ لُ َهلِ

َديَك يَها بَنَي يَ َكِنيَسة، أُعلِ أَل

ِويَها أَبواُب املَوْت ال تَحتَ

ا أُْحِميَها ور أَنَ ِمَن الُرشُ

َك أُعِطيِه ُكوِت لَ اُح املَ�لَ ِمْفتَ

تَِحلُّ وَتَربُُط ما تَرتَئيِه

ا، للِه الُشكراْن ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

وِم الِعيِد ا، ما أَبهاِك يا ِبيَعه يف يَ ويَ لُ َهلِ

بالتَقديِس أُنِشئِت وبالتجديِد

وِس َحلَّ ِفيِك إبُن القدُّ

لُّ الُنُفوِس اْق كُ ُه تَشتَ لَ

عِطيَها ُخبَز الحياِة يُ تَلَقاُه فَ

اَمة بَعَد املاََمِت ا للِقيَ ونً ُعربُ

ا، للِه الُشكراْن ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

(من أحلان �ساء أحد جتديد وتقد�س ابليعة، الفرض األنطو�، زمن امليالد ا�َمِجيد)

أّيوب ٤٢/ ١-٦
يَك ُمراد ܀  لِّ َيشء فال يَستَحيُل علَ مُت أنََّك قاِدٌر عىل كُ ܀ أجاب أَيُّوُب الرَّبَّ وقال: "قد َعلِ

َب تَفوقني  ْدبرَي يف َغريِ ِعلْم؟ ܀ إيِنِّ قد أَخَربُت ِمن َغريِ أَن أُدرِك ِبَعجائِ َمن ذا الَّذي يُْخفي التَّ

ا اآلَن فَعيني  َك َسمَع األُذُن أَمَّ نُت قد َسِمعتُ َك فأَخِربيْن ܀ كُ م أَسألُ م ܀ إِسمع فأَتََكلَّ وال أَعلَ

اِب والرَّماد" ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  َدُم يف الرتُّ قد رَأَتَك ܀ فلِذلك أَرجُع عن كَالمي وأَن

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 (عب ١/٩-١٢)

اِر الَخرياِت اآلتية " َهَر َعظيَم أَْحبَ َقْد ظَ ا املَسيُح فَ " أَمَّ

     
                     

١٨١١               
  

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

 (متى ١٣/١٦-٢٠)

ُقوُل الَناُس إيِنِّ  ائِالً: «َمْن يَ َذُه قَ َسأََل تَالِميْ بُّس، فَ لِ يْ ِة ِف يَّ َرصِ يْ َجاَء يَُسوُع إِىل نَواِحي قَ

وَغرْيُُهم:  ا؛  ليَّ إِيْ وآَخُرون:  َمَدان؛  املَْع ا  يُوَحنَّ ُقولُون:  يَ ْعُضُهم  «بَ وا:  فَقالُ اإلِنَْسان؟».  ُن  ابْ ا  أَنَ

بُطْرُُس  ِسْمَعاُن  أََجاَب  فَ أَنَا؟».  إيِنِّ  وَن  تَُقولُ َمْن  م  تُ «وأَنْ ُهم:  لَ اَل  قَ اء».  يَ ِب األَنْ أََحُد  أَو  ا  يَ إِرِْم

ِسْمَعاُن  ا  يَ َك  لَ ُه: «طُوىَب  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  فأََجاَب  الَحّي!».  اللِه  ُن  ابْ املَِسيُح  ُهَو  «أَنَْت  وقَال: 

ًضا أَقُوُل  ا أَيْ ْل أيَب الَّذي يف الَساَمَوات. وأَنَ َك  ذلَِك، بَ َر لَ َه ْحَم وال دََم أَظْ ُه ال لَ ونَا! ألَنَّ بَن يُ

ِم  الَجِحيْ َواُب  َعِتي، وأَبْ يْ ِب ِني  َسأَبْ الَصْخرَِة  الَصْخرَة، وعىل هِذِه  أَِي  بُطْرُس،  ُهَو  أَنَْت  َك:  لَ

األَرِْض  عىل  ُه  تَربُطُ َما  ُكلُّ  فَ الَساَمَوات،  ُكوِت  َملَ َمَفاتيَح  َسأُْعِطيَك  ها.  يْ َعلَ تَْقوى  ْن  لَ

ٍذ  ِئ ُه عىل األَرِْض يَُكوُن َمْحلُوالً يف الَساَمَوات». حيَن ا يف الَساَمَوات، وَما تَُحلُّ يَُكوُن َمْربُوطً

ُه ُهَو املَِسيح. وا ألََحٍد إِنَّ ُقولُ َذُه أَالَّ يَ أَوَْىص تَالِميْ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس إيدي أيب يونس)

ا ابُن اإلنسان؟ ܀ من يقول الّناس أيّن أن
ِة مع اللِه وينىس دوَر الجامعِة. والحقيقُة أّن  يذهُب البعُض يف التّشديد عىل العالقِة الفرديّ

الجامعَة الصحيحَة تغّذي اختباَر الفرِد.

ه مّمن أستقي معلومايت عن يسوع، ألّن الجامعَة ميكنها أن  ا، كمسيحّي، أن أتنبّ من املهم جدًّ

تقّربني من الله أو أن تُبعَدين عنه بانغالقها عىل ذاتها. 

أقوالهم ليساِعدوين عىل اإلجابة عىل هويّة يسوع؟ ما هو  الّذين أرتكز عىل  "الناس"  ُهم  من 

ة وتعليمها عن يسوع؟  مدى ارتباطي بالجامعة الكنسيّ

ة كمعلٍم أخالقيٍّ وروحيٍّ  ة أو التاريخيّ كثريون هم الّذين يُقّدرون يسوع من الناحية اإلنسانيّ

عظيٍم، أو كنبيٍّ فريٍد من نوِعه، لكنَّ الحقيقَة هي أّن يسوع إّما أْن يكوَن ابَن اللِه الحيِّ أو 

ال يكون. 

܀ من أنا يف قولكم أنتم؟ 
ا يف اإلمياِن املسيحّي وهي تكمُن يف االنتقاِل من املعرفِة عن يسوَع إىل  هناك مرحلة مهّمة جدًّ

ا. وهذا يتطلّب تفاعًال مع النعمِة الّتي تأيت من عُل. معرفِة يسوَع شخصيًّ

أّما الّنعمُة فهي معطاٌة للجميعِ إمّنا يبقى الّسؤاُل: كيف أتفاعل مع نعمِة اللِه، مع اللِه الّذي 

يأيت ليكشَف يل عن ذاته؟ 

يف  األلوهُة  تسكُن  يسوَع  مع  اللِه،  ابِن  عن  بطرس  فيجاوبه  اإلنساِن  ابِن  عن  يسوُع  يسأُل 

هيكًال  يبدو  ما  "حجاٍب"  تحت  عليها  والتعرُّف  عنها  البحُث  كبطرَس  وعلينا  وَسِطنا، 

ا.  ا وحتّى عاديًّ إنسانيًّ

܀ انت الصخرة: 
ِمن الجامعِة الّتي قد تغّذي الفرَد إىل الفرِد الّذي يغّذي الجامعَة ويقّويها أيًضا.

إّن اختباَر بطرَس ليس مبثايلٍّ من الّناحيِة اإلنسانيِة، ولكن كام أّن بطرَس نظَر من خالِل أعنِي 

ه،  ه النظرَة ويرى فيه، بالرُّغِم من كّل هفواتِ اإلمياِن ال أعنِي البِرش إىل يسوع، ها إّن يسوَع يبادلَ

صخرًة للكنيسة. 

ظرِة، أْن ننظَر إىل ما حولنا بعيوِن اإلمياِن واألهّم أن نتبّنى  عوُة لنا اليوم تكمُن يف النَّ ܀ الدَّ
ُم ونعيُش عىل أننا  نا بل ننطلُق من قوٍّة إىل قوٍّة، ونعلّ نا وهفواتِ نظرَة اللِه لنا فال نيأُس من ذواتِ

هيكُل الله الّذي يسكن فينا فنشهَد لعذوبِة املسيح، ابن الله الحّي.

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٦ أحد تقديس البيعة

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 (...)

َسة.  يَعِتَك املَُقدَّ انََك َوَسَالَمَك يف ِب ل أَللهم َصَالَة َجاَمَعِتَك الحاِرضَة أََماَمَك، وازرَْع أََم إقبَ

َصالِِحني،  رُعاًة  ُهم  لَ ْم  َوأَِق ِقيم،  املُستَ اإلمياِن  يف  ُهم  تْ ثَبِّ الَضَالل.  يِه  تِ ِمْن  اَءَها  َن أَب إجَمْع 

َويَفرَُحوا  الَرسَمِدّي،  َك  ُكوتِ لَ مِبَ ذُوا  ذَّ لَ تَ َويَ ة،  الساِميَ ِتَك  وِهيَّ أُلُ ِب الَجْميُع  ْعَرتَِف  يَ فَ

املَْجَد  ُع  نَرفَ يَصُمت،  ال  َفٍم  ِب َوُهَناَك،  ِدّي،  األَبَ َك  مِبِرياثِ نَعُموا  َويَ املُبِهَجة،  َولِيَمِتَك  ِب

وِس، إىل األبد. يَك وإىل أبيَك املُبارَِك َوُروِحَك الَحيِّ القدُّ والُشكرَ، إلَ

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

ترتيلة الختام
إعرتفوا للرّب

ُه تَ ِد َمَحبَّ ܀ إعرتفوا للرَّبِّ فإنَّه َصالٌِح وإنَّ إىل األَب

ُه تَ ِد َمَحبَّ َهةْ                     فإنَّ إىل األَب ܀ إعرتفوا إللِه اآللِ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اَدْة                      فإنَّ إىل األَب د السَّ ܀ إعَرتِفوا لسيِّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اِم َوحَدهُ    فإنَّ إىل األَب العظَ املُعِجزاِت  عِ  لِصانِ ܀ 

ُه تَ ِد َمَحبَّ لَّ ذي َجَسٍد طعاَمهُ    فإنَّ إىل األَب ܀ ألَّذي يَرزُُق كُ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اموات                    فإنَّ إىل األَب ܀ إعَرتِفوا إللِه السَّ



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

ُه الرّحيم، عىل كلِّ الّذين يكرُِّمون  أَِفض نعَمتَك، أيُّها اإللٰ

وِم ِعيِد تَقِديِسَها املُبارَك.  ة، يف يَ َك الجاِمَعَة والرّسوليّ بيَعتَ

ِتَك، َوَزوِّدُْهم ِبُخبزَِك،  َمِتَك، وَأَرِشْدُهم إىل َمعرِفَ َكلِ رُهم ِب أَنِ

ِديَّة،  األَبَ بالَحياِة  اآلِخر  ِم  العالَ ويف  رَاِحِمَك،  مِبَ ِم  العالَ ٰهذا  يف  يِهم  َعلَ ِعْم  وَأَن الحّق،  ُخبِز 

وس، من اآلَن وإىل األبد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك املَجَد هنا وُهَناك، وإىل أَِب لِيُصِعُدوا إلَ

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

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

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

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

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

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

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

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

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

ترتيلة األحد
لحن ْفِشيطُا (قال الرّب إنّني الخبُز املُْحِيي)

يَك ويَا، سمعاُن أَنَت َصخٌر أَبِني َعلَ لُ َهلِ

َديَك يَها بَنَي يَ َكِنيَسة، أُعلِ أَل

ِويَها أَبواُب املَوْت ال تَحتَ

ا أُْحِميَها ور أَنَ ِمَن الُرشُ

َك أُعِطيِه ُكوِت لَ اُح املَ�لَ ِمْفتَ

تَِحلُّ وَتَربُُط ما تَرتَئيِه

ا، للِه الُشكراْن ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

وِم الِعيِد ا، ما أَبهاِك يا ِبيَعه يف يَ ويَ لُ َهلِ

بالتَقديِس أُنِشئِت وبالتجديِد

وِس َحلَّ ِفيِك إبُن القدُّ

لُّ الُنُفوِس اْق كُ ُه تَشتَ لَ

عِطيَها ُخبَز الحياِة يُ تَلَقاُه فَ

اَمة بَعَد املاََمِت ا للِقيَ ونً ُعربُ

ا، للِه الُشكراْن ويَ لُ َهلِ

܀܀܀

(من أحلان �ساء أحد جتديد وتقد�س ابليعة، الفرض األنطو�، زمن امليالد ا�َمِجيد)

أّيوب ٤٢/ ١-٦
يَك ُمراد ܀  لِّ َيشء فال يَستَحيُل علَ مُت أنََّك قاِدٌر عىل كُ ܀ أجاب أَيُّوُب الرَّبَّ وقال: "قد َعلِ

َب تَفوقني  ْدبرَي يف َغريِ ِعلْم؟ ܀ إيِنِّ قد أَخَربُت ِمن َغريِ أَن أُدرِك ِبَعجائِ َمن ذا الَّذي يُْخفي التَّ

ا اآلَن فَعيني  َك َسمَع األُذُن أَمَّ نُت قد َسِمعتُ َك فأَخِربيْن ܀ كُ م أَسألُ م ܀ إِسمع فأَتََكلَّ وال أَعلَ

اِب والرَّماد" ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  َدُم يف الرتُّ قد رَأَتَك ܀ فلِذلك أَرجُع عن كَالمي وأَن

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 (عب ١/٩-١٢)

اِر الَخرياِت اآلتية " َهَر َعظيَم أَْحبَ َقْد ظَ ا املَسيُح فَ " أَمَّ

     
                     

١٨١١               
  

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

 (متى ١٣/١٦-٢٠)

ُقوُل الَناُس إيِنِّ  ائِالً: «َمْن يَ َذُه قَ َسأََل تَالِميْ بُّس، فَ لِ يْ ِة ِف يَّ َرصِ يْ َجاَء يَُسوُع إِىل نَواِحي قَ

وَغرْيُُهم:  ا؛  ليَّ إِيْ وآَخُرون:  َمَدان؛  املَْع ا  يُوَحنَّ ُقولُون:  يَ ْعُضُهم  «بَ وا:  فَقالُ اإلِنَْسان؟».  ُن  ابْ ا  أَنَ

بُطْرُُس  ِسْمَعاُن  أََجاَب  فَ أَنَا؟».  إيِنِّ  وَن  تَُقولُ َمْن  م  تُ «وأَنْ ُهم:  لَ اَل  قَ اء».  يَ ِب األَنْ أََحُد  أَو  ا  يَ إِرِْم

ِسْمَعاُن  ا  يَ َك  لَ ُه: «طُوىَب  لَ اَل  وقَ يَُسوُع  فأََجاَب  الَحّي!».  اللِه  ُن  ابْ املَِسيُح  ُهَو  «أَنَْت  وقَال: 

ًضا أَقُوُل  ا أَيْ ْل أيَب الَّذي يف الَساَمَوات. وأَنَ َك  ذلَِك، بَ َر لَ َه ْحَم وال دََم أَظْ ُه ال لَ ونَا! ألَنَّ بَن يُ

ِم  الَجِحيْ َواُب  َعِتي، وأَبْ يْ ِب ِني  َسأَبْ الَصْخرَِة  الَصْخرَة، وعىل هِذِه  أَِي  بُطْرُس،  ُهَو  أَنَْت  َك:  لَ

األَرِْض  عىل  ُه  تَربُطُ َما  ُكلُّ  فَ الَساَمَوات،  ُكوِت  َملَ َمَفاتيَح  َسأُْعِطيَك  ها.  يْ َعلَ تَْقوى  ْن  لَ

ٍذ  ِئ ُه عىل األَرِْض يَُكوُن َمْحلُوالً يف الَساَمَوات». حيَن ا يف الَساَمَوات، وَما تَُحلُّ يَُكوُن َمْربُوطً

ُه ُهَو املَِسيح. وا ألََحٍد إِنَّ ُقولُ َذُه أَالَّ يَ أَوَْىص تَالِميْ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس إيدي أيب يونس)

ا ابُن اإلنسان؟ ܀ من يقول الّناس أيّن أن
ِة مع اللِه وينىس دوَر الجامعِة. والحقيقُة أّن  يذهُب البعُض يف التّشديد عىل العالقِة الفرديّ

الجامعَة الصحيحَة تغّذي اختباَر الفرِد.

ه مّمن أستقي معلومايت عن يسوع، ألّن الجامعَة ميكنها أن  ا، كمسيحّي، أن أتنبّ من املهم جدًّ

تقّربني من الله أو أن تُبعَدين عنه بانغالقها عىل ذاتها. 

أقوالهم ليساِعدوين عىل اإلجابة عىل هويّة يسوع؟ ما هو  الّذين أرتكز عىل  "الناس"  ُهم  من 

ة وتعليمها عن يسوع؟  مدى ارتباطي بالجامعة الكنسيّ

ة كمعلٍم أخالقيٍّ وروحيٍّ  ة أو التاريخيّ كثريون هم الّذين يُقّدرون يسوع من الناحية اإلنسانيّ

عظيٍم، أو كنبيٍّ فريٍد من نوِعه، لكنَّ الحقيقَة هي أّن يسوع إّما أْن يكوَن ابَن اللِه الحيِّ أو 

ال يكون. 

܀ من أنا يف قولكم أنتم؟ 
ا يف اإلمياِن املسيحّي وهي تكمُن يف االنتقاِل من املعرفِة عن يسوَع إىل  هناك مرحلة مهّمة جدًّ

ا. وهذا يتطلّب تفاعًال مع النعمِة الّتي تأيت من عُل. معرفِة يسوَع شخصيًّ

أّما الّنعمُة فهي معطاٌة للجميعِ إمّنا يبقى الّسؤاُل: كيف أتفاعل مع نعمِة اللِه، مع اللِه الّذي 

يأيت ليكشَف يل عن ذاته؟ 

يف  األلوهُة  تسكُن  يسوَع  مع  اللِه،  ابِن  عن  بطرس  فيجاوبه  اإلنساِن  ابِن  عن  يسوُع  يسأُل 

هيكًال  يبدو  ما  "حجاٍب"  تحت  عليها  والتعرُّف  عنها  البحُث  كبطرَس  وعلينا  وَسِطنا، 

ا.  ا وحتّى عاديًّ إنسانيًّ

܀ انت الصخرة: 
ِمن الجامعِة الّتي قد تغّذي الفرَد إىل الفرِد الّذي يغّذي الجامعَة ويقّويها أيًضا.

إّن اختباَر بطرَس ليس مبثايلٍّ من الّناحيِة اإلنسانيِة، ولكن كام أّن بطرَس نظَر من خالِل أعنِي 

ه،  ه النظرَة ويرى فيه، بالرُّغِم من كّل هفواتِ اإلمياِن ال أعنِي البِرش إىل يسوع، ها إّن يسوَع يبادلَ

صخرًة للكنيسة. 

ظرِة، أْن ننظَر إىل ما حولنا بعيوِن اإلمياِن واألهّم أن نتبّنى  عوُة لنا اليوم تكمُن يف النَّ ܀ الدَّ
ُم ونعيُش عىل أننا  نا بل ننطلُق من قوٍّة إىل قوٍّة، ونعلّ نا وهفواتِ نظرَة اللِه لنا فال نيأُس من ذواتِ

هيكُل الله الّذي يسكن فينا فنشهَد لعذوبِة املسيح، ابن الله الحّي.

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٧ أحد تقديس البيعة

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 (...)

َسة.  يَعِتَك املَُقدَّ انََك َوَسَالَمَك يف ِب ل أَللهم َصَالَة َجاَمَعِتَك الحاِرضَة أََماَمَك، وازرَْع أََم إقبَ

َصالِِحني،  رُعاًة  ُهم  لَ ْم  َوأَِق ِقيم،  املُستَ اإلمياِن  يف  ُهم  تْ ثَبِّ الَضَالل.  يِه  تِ ِمْن  اَءَها  َن أَب إجَمْع 

َويَفرَُحوا  الَرسَمِدّي،  َك  ُكوتِ لَ مِبَ ذُوا  ذَّ لَ تَ َويَ ة،  الساِميَ ِتَك  وِهيَّ أُلُ ِب الَجْميُع  ْعَرتَِف  يَ فَ

املَْجَد  ُع  نَرفَ يَصُمت،  ال  َفٍم  ِب َوُهَناَك،  ِدّي،  األَبَ َك  مِبِرياثِ نَعُموا  َويَ املُبِهَجة،  َولِيَمِتَك  ِب

وِس، إىل األبد. يَك وإىل أبيَك املُبارَِك َوُروِحَك الَحيِّ القدُّ والُشكرَ، إلَ

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

ترتيلة الختام
إعرتفوا للرّب

ُه تَ ِد َمَحبَّ ܀ إعرتفوا للرَّبِّ فإنَّه َصالٌِح وإنَّ إىل األَب

ُه تَ ِد َمَحبَّ َهةْ                     فإنَّ إىل األَب ܀ إعرتفوا إللِه اآللِ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اَدْة                      فإنَّ إىل األَب د السَّ ܀ إعَرتِفوا لسيِّ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اِم َوحَدهُ    فإنَّ إىل األَب العظَ املُعِجزاِت  عِ  لِصانِ ܀ 

ُه تَ ِد َمَحبَّ لَّ ذي َجَسٍد طعاَمهُ    فإنَّ إىل األَب ܀ ألَّذي يَرزُُق كُ

ُه تَ ِد َمَحبَّ اموات                    فإنَّ إىل األَب ܀ إعَرتِفوا إللِه السَّ


