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األحد الرابع بعد الصليب
مثل العبد األمني احلكيم
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

رَي ُسورًا  َك املُِن يبَ ُهنا، يا َمْن َجَعلَت َصلِ أيُّها الرَّبُّ يَسوُع إلٰ

يبَك  َصلِ فاِع  ارْتِ ذِكرَى  نكرَِّم  أْن  لنا  أهِّ ِنيها،  وبَ لِلبيَعِة 

نا،  َت ألْجلِ بْ َدَك، يا َمْن ُصلِ املُْحِيي، ونْسُجَد لَك، ومنَجِّ

وَس، اآلَن وإىل األبَد.  اَك وروَحَك القدُّ ونشُكرََك وأبَ

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

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

١

ترتيلة األحد
لحن ُسوغيُتو (قّدوس قّدوس قّدوس الله...)

وباَك يا ُعوَد اإلبِن أنَت عرُش ربِّ الَكوِن          طُ

دَْت الباِيل آدَْم! ْد َجدَّ وِب الَحيِّ األَكرَْم          قَ باملَصلُ

܀܀܀

ال          أنَت الُغْصُن ُمحِيي األَجياْل تَّ ُغْصُن َعْدٍن جاٍن قَ

ْعَم املَوِت َحوَّا          صارَت بالُعْصياِن بَلوَى! ذاقَْت طَ

܀܀܀

جاءَت ِبنُت َحوَّا الَعذرا          تُعِطي الَكوَن أَشَهى مَثْرَة

ا بالُعود َموُْت آدَم جاَء من ُعوْد          رَبُّ آدَم أَْحيَ

܀܀܀

اَب ُجرُْح املَوِت لَامَّ          رَبُّ املَوِت ذاَق الطَعاَم طَ

رَى الُعوِد          يَوَم ُشكٍر َوُسُجوِد! َقى يَوُم ذِكْ بْ يَ

܀܀܀

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

المزمور ٣٩ (٣٨)
ئَالَّ أَخطأ ِبلِساين ܀ أَحَفُظ- كِامَمة عىل فَمي ما داَم الَرشيُر  ܀ قُلُت: "إيِنِّ أُحاِفُظ عىل طُرقي لِ

لْبي يف داِخيل واتََّقَدِت  ا وَصَمُت فهاَج وََجعي ِمن نَجاِحه ܀ تَوََهَج قَ تً أمامي" ܀ َخرِسُت ساكِ

ْمني أَجيل وما طوُل أَيَّامي فأَعرَِف ما  ، أَعلِ ِة أَنيني فأَطلَقُت لِساين ܀ يا رَبِّ اُر ِيفَّ ِمن ِشدَّ الَن

ُم إِالَّ َهباء وما  أََشدَّ َزوايل ܀ إِنََّك َجَعلَت أَيَّامي أَْشباراً وُعْمري أَماَمَك َهباًء ܀ ما اإلِنْساُن القائِ

َكِدُسها إِالَّ َهباء وال يَْدري َمن يَجَمُعها ܀  ر إِالَّ ِظّل ܀ وما الَخرياُت الَّتي يُ ائِ اإلنساُن السَّ

وعارًا  أنِقْذين  َمعايصَّ  َجميعِ  ِمن  ܀  فيَك  إِالَّ  يل  رَجاَء  وال  يِّد؟  السَّ أَيُّها  تَظُر  أَن فامذا  واآلَن 

عنِّي  إِرصِْف  ܀  ال  الَفعَّ أَنَت  ألَنََّك  فَمي  ُح  تَ أَف وال  َخرِست  لَقد  ܀  تَجَعلْني  ال  لِألَحَمِق 

ْفَت كالُعثِّ  لَ ِم أَدَّبَت اإلِنْسان أَت وبيِخ عىل اإلِث التَّ ِدَك ܀ ِب ِنيُت ِمن بَطِْش يَ َك فَقد فَ باتِ َرضَ

هاه ܀ ما اإلِنْساُن إِالَّ َهباء ܀ إِستَمع يا رَبِّ لَِصاليت وأَصغِ إِىل ُرصاخي وال تَسكْت عن  ُمْشتَ

بَل أن  س قَ رْفََك عنِّي فأتََنفَّ دُموعي ܀ فإيَِن ِعنَدك َضيٌف كَجميعِ آبايئ ُمقيم ܀ إِرصْف طَ

أَمِيضَ فال أَكون ܀ 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 (١ تس ١/٥-١١)

" إّن الله مل يجعلنا للغضب "

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ٤٥/٢٤-٥١)

َعاَم  ُهُم الطَ ْعِطيَ يُ ِه، لِ يِت ُدُه َعىل أَْهِل بَ اَمُه َسيِّ ُم الَّذي أَقَ ُد األَِمنُي الَحِكيْ «َمْن ُهَو الَعبْ

ُكم:  وُل لَ اِعالً هَكَذا! أَلَحقَّ أَقُ ِجُدُه فَ يَ ُدُه فَ ِد الَّذي يَِجيُء َسيِّ يف ِحيِنِه؟ طُوىَب لِذلَِك الَعبْ

ُر  أَخَّ تَ َسيَ ِه:  ِب لْ قَ يف  يُر  الِرشِّ ُد  الَعبْ ذلَِك  اَل  قَ إِْن  ولِكْن  ِه.  َكاتِ لَ ُمْمتَ َجِميعِ  َعىل  ُمُه  يْ ِق يُ ُه  إِنَّ

ِد يف  الَعبْ ذلَِك  ُد  َسيِّ يَِجيُء  ريِين،  الِسكِّ َمَع  ويَْرشَُب  ُل  أْكُ ويَ ُه،  اقَ رِفَ يَْرضُِب  َدأَ  وبَ ِدي!  َسيِّ

ُه َمَع املُرَائِني. ُهَناَك يَُكوُن  ْجَعُل نَِصيبَ ُه، ويَ ْفِصلُ يَ َها، فَ ْعرِفُ ِظرُُه، ويف َساَعٍة ال يَ تَ ْن يَوٍم ال يَ

األَْسَنان» يُف  َكاُء وَرصِ البُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري ميشال عطّيه)

تتقّدُم  أمواَجه  أّن  وكيَف  البحَر  متأّمالً  الشاطِئ  أماَم  يوًما  وقْفَت  هل  سيدي:  سيتأّخر  ܀ 
املوِج  انسحاُب وتراجُع  ليَس  أَو  الرماَل والصخورَ؟  ترى  تراجعٍ  أّن مع كّل  وترتاجُع؟ وكيَف 

ُد بإنجيِل اليوِم ينسحُب ويرتاجُع  يِّ يكشَف لنا روعَة وجامَل الشاطِئ بكنوزِه؟ وها هو السَّ

ه. ليفسَح املجاَل أماَم العبَد بأْن يصبَح عىل صورتِ

الخادِم  أماَم  واسًعا  املجاَل  يفسُح  الفراُغ  هذا  مو:  للنُّ ٌة  الّسّيد فرصٌة ذهبيَّ ܀ غياُب وصمُت 
البيِت.  أهِل  َعْربَ خدمِة  دائٍم  ترقٍُّب وسهٍر  ولِعيِش حالِة  ِة،  املسؤوليَّ ِل  املبادرِة، وتحمُّ ألخِذ 

فيصبَح العبُد بخدمِته صورًة عن سيِّده، صورَة اآلِب الّسامويِّ الذي يعطي الطَّعام يف حيِنه 

يف كلِّ مرَّة نرصُخ إليه قائلني: "أعطنا خبزنا كفاف يومنا" (متى ٦: ١١).

ه واضحٌة لكنَّ  تُ ِد واحدٌة ووصيَّ يِّ د، فرصة الكتشاف الذات: إرادُة السَّ يِّ ܀ غياُب وصمُت السَّ
العمَل مبوجِبها يضُعنا أماَم موقَفنْي، عبَديْن (األول حكياًم أميًنا – الثَّاين رشيرًا) ومصرَيين 

ذاتَه  فوََجَد  فاعٍل،  اىل حضوٍر  د  يِّ السَّ غياَب  حوَّلْت  األوَِّل  العبِد  وأمانُة  مختلَفني. حكمُة 

َقها بااللتزاِم واالمانِة فاستحقَّ الطُّوىب وأصبَح مْن أهِل البيِت وأًخا بني اإلخوِة.  بالخدمِة وحقَّ

بعيًدا عن رغبِة  ه  ذاتِ البحِث عن  َده وأضاَع وقتَه يف  َب سيِّ استغيَ الّرشير  الثّاين  العبُد  ا  أمَّ

هو،  رِه  تصوُّ بحَسِب  ًدا  سيِّ ه  نفسَّ فنّصب  ودعوته،  لرسالِته  َر  وتنكَّ ه  تَ هويَّ فرفََض  ِمه.  معلِّ

ِر العبِد. تصوُّ

موِّ بحرضته؟ مستعدٌّ  موِّ االيجايبِّ، فهل أنا مستعدٌّ للنُّ ܀ الخامتة: إنجيُل اليوِم يحثُّنا عىل النُّ
لذلك  الويُل  حيِنه؟  يف  الطّعاَم  هم  ألعطيَ يسوَع  اَء  وأحبَّ أصدقاَء  أخدَم  أْن  األمنِي  كالعبِد 

الخادِم الّرشيِر الّذي يقوُل يف قلِبه "سيّدي سيتأخرُّ مجيِئه" فيهمَل نداَء ورصاَخ أخوِة يسوَع 

الّصغارِ.

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 (...)

ِرم عَيلَّ بنعمِة رِضاك، الّذي هو َخريي،  إلهي اجعلني أعيش وأموت برضاك. يا ريّب أكْ

ر  وكنزي، وفخري، وحيايت، ورجايئ، وسعاديت، وغايتي وكلُّ َيشٍء يل. أرِشْدين ودبِّرين ونوِّ

ة. ألنَّ كلَّ اتّكايل هو عىل رحمِتَك، وليس عىل سواها  عقيل، بنوِر ِحْكَمِتَك الّالُمتناِهيَ

وكلُّ ما أبتغي هو رضاك، وال أبتغي سواه. آمني.

(صالة ابلطر�رك املكّرم ايلاس احلوّ�ك)

ترتيلة الختام
آمنُت ريّب

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

ُعَك ِبال رُُجوْع، ُعَك َريبِّ َدوًما، أتبَ بَ أَت

وْس، َولَيَس ِيل ِسواْك. ُح اسَمَك الُقدُّ أَُسبِّ

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

تَغُمُرين َريبِّ َدوًما، تَغُمُرين ِبال ُحُدودْ،

الَحياةْ. ِيل  أنَت  فَ ُقوٍَّة،  ِب مَتَسُحِني 

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

مِبَجِدَك، تَغُمُريِن  َك،  ِبُحبِّ تَغُمُريِن 

َع الحياةْ. َمنبَ يا  أَماَم َعرِشَك،  أجثُو 



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

رَي ُسورًا  َك املُِن يبَ ُهنا، يا َمْن َجَعلَت َصلِ أيُّها الرَّبُّ يَسوُع إلٰ

يبَك  َصلِ فاِع  ارْتِ ذِكرَى  نكرَِّم  أْن  لنا  أهِّ ِنيها،  وبَ لِلبيَعِة 

نا،  َت ألْجلِ بْ َدَك، يا َمْن ُصلِ املُْحِيي، ونْسُجَد لَك، ومنَجِّ

وَس، اآلَن وإىل األبَد.  اَك وروَحَك القدُّ ونشُكرََك وأبَ

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

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

anteliasdiocese.com

٢األحد الرابع بعد عيد الصليب: مثل العبد األمين الحكيم

ترتيلة األحد
لحن ُسوغيُتو (قّدوس قّدوس قّدوس الله...)

وباَك يا ُعوَد اإلبِن أنَت عرُش ربِّ الَكوِن          طُ

دَْت الباِيل آدَْم! ْد َجدَّ وِب الَحيِّ األَكرَْم          قَ باملَصلُ

܀܀܀

ال          أنَت الُغْصُن ُمحِيي األَجياْل تَّ ُغْصُن َعْدٍن جاٍن قَ

ْعَم املَوِت َحوَّا          صارَت بالُعْصياِن بَلوَى! ذاقَْت طَ

܀܀܀

جاءَت ِبنُت َحوَّا الَعذرا          تُعِطي الَكوَن أَشَهى مَثْرَة

ا بالُعود َموُْت آدَم جاَء من ُعوْد          رَبُّ آدَم أَْحيَ

܀܀܀

اَب ُجرُْح املَوِت لَامَّ          رَبُّ املَوِت ذاَق الطَعاَم طَ

رَى الُعوِد          يَوَم ُشكٍر َوُسُجوِد! َقى يَوُم ذِكْ بْ يَ

܀܀܀

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

المزمور ٣٩ (٣٨)
ئَالَّ أَخطأ ِبلِساين ܀ أَحَفُظ- كِامَمة عىل فَمي ما داَم الَرشيُر  ܀ قُلُت: "إيِنِّ أُحاِفُظ عىل طُرقي لِ

لْبي يف داِخيل واتََّقَدِت  ا وَصَمُت فهاَج وََجعي ِمن نَجاِحه ܀ تَوََهَج قَ تً أمامي" ܀ َخرِسُت ساكِ

ْمني أَجيل وما طوُل أَيَّامي فأَعرَِف ما  ، أَعلِ ِة أَنيني فأَطلَقُت لِساين ܀ يا رَبِّ اُر ِيفَّ ِمن ِشدَّ الَن

ُم إِالَّ َهباء وما  أََشدَّ َزوايل ܀ إِنََّك َجَعلَت أَيَّامي أَْشباراً وُعْمري أَماَمَك َهباًء ܀ ما اإلِنْساُن القائِ

َكِدُسها إِالَّ َهباء وال يَْدري َمن يَجَمُعها ܀  ر إِالَّ ِظّل ܀ وما الَخرياُت الَّتي يُ ائِ اإلنساُن السَّ

وعارًا  أنِقْذين  َمعايصَّ  َجميعِ  ِمن  ܀  فيَك  إِالَّ  يل  رَجاَء  وال  يِّد؟  السَّ أَيُّها  تَظُر  أَن فامذا  واآلَن 

عنِّي  إِرصِْف  ܀  ال  الَفعَّ أَنَت  ألَنََّك  فَمي  ُح  تَ أَف وال  َخرِست  لَقد  ܀  تَجَعلْني  ال  لِألَحَمِق 

ْفَت كالُعثِّ  لَ ِم أَدَّبَت اإلِنْسان أَت وبيِخ عىل اإلِث التَّ ِدَك ܀ ِب ِنيُت ِمن بَطِْش يَ َك فَقد فَ باتِ َرضَ

هاه ܀ ما اإلِنْساُن إِالَّ َهباء ܀ إِستَمع يا رَبِّ لَِصاليت وأَصغِ إِىل ُرصاخي وال تَسكْت عن  ُمْشتَ

بَل أن  س قَ رْفََك عنِّي فأتََنفَّ دُموعي ܀ فإيَِن ِعنَدك َضيٌف كَجميعِ آبايئ ُمقيم ܀ إِرصْف طَ

أَمِيضَ فال أَكون ܀ 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 (١ تس ١/٥-١١)

" إّن الله مل يجعلنا للغضب "

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ٤٥/٢٤-٥١)

َعاَم  ُهُم الطَ ْعِطيَ يُ ِه، لِ يِت ُدُه َعىل أَْهِل بَ اَمُه َسيِّ ُم الَّذي أَقَ ُد األَِمنُي الَحِكيْ «َمْن ُهَو الَعبْ

ُكم:  وُل لَ اِعالً هَكَذا! أَلَحقَّ أَقُ ِجُدُه فَ يَ ُدُه فَ ِد الَّذي يَِجيُء َسيِّ يف ِحيِنِه؟ طُوىَب لِذلَِك الَعبْ

ُر  أَخَّ تَ َسيَ ِه:  ِب لْ قَ يف  يُر  الِرشِّ ُد  الَعبْ ذلَِك  اَل  قَ إِْن  ولِكْن  ِه.  َكاتِ لَ ُمْمتَ َجِميعِ  َعىل  ُمُه  يْ ِق يُ ُه  إِنَّ

ِد يف  الَعبْ ذلَِك  ُد  َسيِّ يَِجيُء  ريِين،  الِسكِّ َمَع  ويَْرشَُب  ُل  أْكُ ويَ ُه،  اقَ رِفَ يَْرضُِب  َدأَ  وبَ ِدي!  َسيِّ

ُه َمَع املُرَائِني. ُهَناَك يَُكوُن  ْجَعُل نَِصيبَ ُه، ويَ ْفِصلُ يَ َها، فَ ْعرِفُ ِظرُُه، ويف َساَعٍة ال يَ تَ ْن يَوٍم ال يَ

األَْسَنان» يُف  َكاُء وَرصِ البُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري ميشال عطّيه)

تتقّدُم  أمواَجه  أّن  وكيَف  البحَر  متأّمالً  الشاطِئ  أماَم  يوًما  وقْفَت  هل  سيدي:  سيتأّخر  ܀ 
املوِج  انسحاُب وتراجُع  ليَس  أَو  الرماَل والصخورَ؟  ترى  تراجعٍ  أّن مع كّل  وترتاجُع؟ وكيَف 

ُد بإنجيِل اليوِم ينسحُب ويرتاجُع  يِّ يكشَف لنا روعَة وجامَل الشاطِئ بكنوزِه؟ وها هو السَّ

ه. ليفسَح املجاَل أماَم العبَد بأْن يصبَح عىل صورتِ

الخادِم  أماَم  واسًعا  املجاَل  يفسُح  الفراُغ  هذا  مو:  للنُّ ٌة  الّسّيد فرصٌة ذهبيَّ ܀ غياُب وصمُت 
البيِت.  أهِل  َعْربَ خدمِة  دائٍم  ترقٍُّب وسهٍر  ولِعيِش حالِة  ِة،  املسؤوليَّ ِل  املبادرِة، وتحمُّ ألخِذ 

فيصبَح العبُد بخدمِته صورًة عن سيِّده، صورَة اآلِب الّسامويِّ الذي يعطي الطَّعام يف حيِنه 

يف كلِّ مرَّة نرصُخ إليه قائلني: "أعطنا خبزنا كفاف يومنا" (متى ٦: ١١).

ه واضحٌة لكنَّ  تُ ِد واحدٌة ووصيَّ يِّ د، فرصة الكتشاف الذات: إرادُة السَّ يِّ ܀ غياُب وصمُت السَّ
العمَل مبوجِبها يضُعنا أماَم موقَفنْي، عبَديْن (األول حكياًم أميًنا – الثَّاين رشيرًا) ومصرَيين 

ذاتَه  فوََجَد  فاعٍل،  اىل حضوٍر  د  يِّ السَّ غياَب  حوَّلْت  األوَِّل  العبِد  وأمانُة  مختلَفني. حكمُة 

َقها بااللتزاِم واالمانِة فاستحقَّ الطُّوىب وأصبَح مْن أهِل البيِت وأًخا بني اإلخوِة.  بالخدمِة وحقَّ

بعيًدا عن رغبِة  ه  ذاتِ البحِث عن  َده وأضاَع وقتَه يف  َب سيِّ استغيَ الّرشير  الثّاين  العبُد  ا  أمَّ

هو،  رِه  تصوُّ بحَسِب  ًدا  سيِّ ه  نفسَّ فنّصب  ودعوته،  لرسالِته  َر  وتنكَّ ه  تَ هويَّ فرفََض  ِمه.  معلِّ

ِر العبِد. تصوُّ

موِّ بحرضته؟ مستعدٌّ  موِّ االيجايبِّ، فهل أنا مستعدٌّ للنُّ ܀ الخامتة: إنجيُل اليوِم يحثُّنا عىل النُّ
لذلك  الويُل  حيِنه؟  يف  الطّعاَم  هم  ألعطيَ يسوَع  اَء  وأحبَّ أصدقاَء  أخدَم  أْن  األمنِي  كالعبِد 

الخادِم الّرشيِر الّذي يقوُل يف قلِبه "سيّدي سيتأخرُّ مجيِئه" فيهمَل نداَء ورصاَخ أخوِة يسوَع 

الّصغارِ.

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 (...)

ِرم عَيلَّ بنعمِة رِضاك، الّذي هو َخريي،  إلهي اجعلني أعيش وأموت برضاك. يا ريّب أكْ

ر  وكنزي، وفخري، وحيايت، ورجايئ، وسعاديت، وغايتي وكلُّ َيشٍء يل. أرِشْدين ودبِّرين ونوِّ

ة. ألنَّ كلَّ اتّكايل هو عىل رحمِتَك، وليس عىل سواها  عقيل، بنوِر ِحْكَمِتَك الّالُمتناِهيَ

وكلُّ ما أبتغي هو رضاك، وال أبتغي سواه. آمني.

(صالة ابلطر�رك املكّرم ايلاس احلوّ�ك)

ترتيلة الختام
آمنُت ريّب

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

ُعَك ِبال رُُجوْع، ُعَك َريبِّ َدوًما، أتبَ بَ أَت

وْس، َولَيَس ِيل ِسواْك. ُح اسَمَك الُقدُّ أَُسبِّ

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

تَغُمُرين َريبِّ َدوًما، تَغُمُرين ِبال ُحُدودْ،

الَحياةْ. ِيل  أنَت  فَ ُقوٍَّة،  ِب مَتَسُحِني 

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

مِبَجِدَك، تَغُمُريِن  َك،  ِبُحبِّ تَغُمُريِن 

َع الحياةْ. َمنبَ يا  أَماَم َعرِشَك،  أجثُو 



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

رَي ُسورًا  َك املُِن يبَ ُهنا، يا َمْن َجَعلَت َصلِ أيُّها الرَّبُّ يَسوُع إلٰ

يبَك  َصلِ فاِع  ارْتِ ذِكرَى  نكرَِّم  أْن  لنا  أهِّ ِنيها،  وبَ لِلبيَعِة 

نا،  َت ألْجلِ بْ َدَك، يا َمْن ُصلِ املُْحِيي، ونْسُجَد لَك، ومنَجِّ

وَس، اآلَن وإىل األبَد.  اَك وروَحَك القدُّ ونشُكرََك وأبَ

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

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

anteliasdiocese.com

٣

ترتيلة األحد
لحن ُسوغيُتو (قّدوس قّدوس قّدوس الله...)

وباَك يا ُعوَد اإلبِن أنَت عرُش ربِّ الَكوِن          طُ

دَْت الباِيل آدَْم! ْد َجدَّ وِب الَحيِّ األَكرَْم          قَ باملَصلُ

܀܀܀

ال          أنَت الُغْصُن ُمحِيي األَجياْل تَّ ُغْصُن َعْدٍن جاٍن قَ

ْعَم املَوِت َحوَّا          صارَت بالُعْصياِن بَلوَى! ذاقَْت طَ

܀܀܀

جاءَت ِبنُت َحوَّا الَعذرا          تُعِطي الَكوَن أَشَهى مَثْرَة

ا بالُعود َموُْت آدَم جاَء من ُعوْد          رَبُّ آدَم أَْحيَ

܀܀܀

اَب ُجرُْح املَوِت لَامَّ          رَبُّ املَوِت ذاَق الطَعاَم طَ

رَى الُعوِد          يَوَم ُشكٍر َوُسُجوِد! َقى يَوُم ذِكْ بْ يَ

܀܀܀

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

المزمور ٣٩ (٣٨)
ئَالَّ أَخطأ ِبلِساين ܀ أَحَفُظ- كِامَمة عىل فَمي ما داَم الَرشيُر  ܀ قُلُت: "إيِنِّ أُحاِفُظ عىل طُرقي لِ

لْبي يف داِخيل واتََّقَدِت  ا وَصَمُت فهاَج وََجعي ِمن نَجاِحه ܀ تَوََهَج قَ تً أمامي" ܀ َخرِسُت ساكِ

ْمني أَجيل وما طوُل أَيَّامي فأَعرَِف ما  ، أَعلِ ِة أَنيني فأَطلَقُت لِساين ܀ يا رَبِّ اُر ِيفَّ ِمن ِشدَّ الَن

ُم إِالَّ َهباء وما  أََشدَّ َزوايل ܀ إِنََّك َجَعلَت أَيَّامي أَْشباراً وُعْمري أَماَمَك َهباًء ܀ ما اإلِنْساُن القائِ

َكِدُسها إِالَّ َهباء وال يَْدري َمن يَجَمُعها ܀  ر إِالَّ ِظّل ܀ وما الَخرياُت الَّتي يُ ائِ اإلنساُن السَّ

وعارًا  أنِقْذين  َمعايصَّ  َجميعِ  ِمن  ܀  فيَك  إِالَّ  يل  رَجاَء  وال  يِّد؟  السَّ أَيُّها  تَظُر  أَن فامذا  واآلَن 

عنِّي  إِرصِْف  ܀  ال  الَفعَّ أَنَت  ألَنََّك  فَمي  ُح  تَ أَف وال  َخرِست  لَقد  ܀  تَجَعلْني  ال  لِألَحَمِق 

ْفَت كالُعثِّ  لَ ِم أَدَّبَت اإلِنْسان أَت وبيِخ عىل اإلِث التَّ ِدَك ܀ ِب ِنيُت ِمن بَطِْش يَ َك فَقد فَ باتِ َرضَ

هاه ܀ ما اإلِنْساُن إِالَّ َهباء ܀ إِستَمع يا رَبِّ لَِصاليت وأَصغِ إِىل ُرصاخي وال تَسكْت عن  ُمْشتَ

بَل أن  س قَ رْفََك عنِّي فأتََنفَّ دُموعي ܀ فإيَِن ِعنَدك َضيٌف كَجميعِ آبايئ ُمقيم ܀ إِرصْف طَ

أَمِيضَ فال أَكون ܀ 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 (١ تس ١/٥-١١)

" إّن الله مل يجعلنا للغضب "

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ٤٥/٢٤-٥١)

َعاَم  ُهُم الطَ ْعِطيَ يُ ِه، لِ يِت ُدُه َعىل أَْهِل بَ اَمُه َسيِّ ُم الَّذي أَقَ ُد األَِمنُي الَحِكيْ «َمْن ُهَو الَعبْ

ُكم:  وُل لَ اِعالً هَكَذا! أَلَحقَّ أَقُ ِجُدُه فَ يَ ُدُه فَ ِد الَّذي يَِجيُء َسيِّ يف ِحيِنِه؟ طُوىَب لِذلَِك الَعبْ

ُر  أَخَّ تَ َسيَ ِه:  ِب لْ قَ يف  يُر  الِرشِّ ُد  الَعبْ ذلَِك  اَل  قَ إِْن  ولِكْن  ِه.  َكاتِ لَ ُمْمتَ َجِميعِ  َعىل  ُمُه  يْ ِق يُ ُه  إِنَّ

ِد يف  الَعبْ ذلَِك  ُد  َسيِّ يَِجيُء  ريِين،  الِسكِّ َمَع  ويَْرشَُب  ُل  أْكُ ويَ ُه،  اقَ رِفَ يَْرضُِب  َدأَ  وبَ ِدي!  َسيِّ

ُه َمَع املُرَائِني. ُهَناَك يَُكوُن  ْجَعُل نَِصيبَ ُه، ويَ ْفِصلُ يَ َها، فَ ْعرِفُ ِظرُُه، ويف َساَعٍة ال يَ تَ ْن يَوٍم ال يَ

األَْسَنان» يُف  َكاُء وَرصِ البُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري ميشال عطّيه)

تتقّدُم  أمواَجه  أّن  وكيَف  البحَر  متأّمالً  الشاطِئ  أماَم  يوًما  وقْفَت  هل  سيدي:  سيتأّخر  ܀ 
املوِج  انسحاُب وتراجُع  ليَس  أَو  الرماَل والصخورَ؟  ترى  تراجعٍ  أّن مع كّل  وترتاجُع؟ وكيَف 

ُد بإنجيِل اليوِم ينسحُب ويرتاجُع  يِّ يكشَف لنا روعَة وجامَل الشاطِئ بكنوزِه؟ وها هو السَّ

ه. ليفسَح املجاَل أماَم العبَد بأْن يصبَح عىل صورتِ

الخادِم  أماَم  واسًعا  املجاَل  يفسُح  الفراُغ  هذا  مو:  للنُّ ٌة  الّسّيد فرصٌة ذهبيَّ ܀ غياُب وصمُت 
البيِت.  أهِل  َعْربَ خدمِة  دائٍم  ترقٍُّب وسهٍر  ولِعيِش حالِة  ِة،  املسؤوليَّ ِل  املبادرِة، وتحمُّ ألخِذ 

فيصبَح العبُد بخدمِته صورًة عن سيِّده، صورَة اآلِب الّسامويِّ الذي يعطي الطَّعام يف حيِنه 

يف كلِّ مرَّة نرصُخ إليه قائلني: "أعطنا خبزنا كفاف يومنا" (متى ٦: ١١).

ه واضحٌة لكنَّ  تُ ِد واحدٌة ووصيَّ يِّ د، فرصة الكتشاف الذات: إرادُة السَّ يِّ ܀ غياُب وصمُت السَّ
العمَل مبوجِبها يضُعنا أماَم موقَفنْي، عبَديْن (األول حكياًم أميًنا – الثَّاين رشيرًا) ومصرَيين 

ذاتَه  فوََجَد  فاعٍل،  اىل حضوٍر  د  يِّ السَّ غياَب  حوَّلْت  األوَِّل  العبِد  وأمانُة  مختلَفني. حكمُة 

َقها بااللتزاِم واالمانِة فاستحقَّ الطُّوىب وأصبَح مْن أهِل البيِت وأًخا بني اإلخوِة.  بالخدمِة وحقَّ

بعيًدا عن رغبِة  ه  ذاتِ البحِث عن  َده وأضاَع وقتَه يف  َب سيِّ استغيَ الّرشير  الثّاين  العبُد  ا  أمَّ

هو،  رِه  تصوُّ بحَسِب  ًدا  سيِّ ه  نفسَّ فنّصب  ودعوته،  لرسالِته  َر  وتنكَّ ه  تَ هويَّ فرفََض  ِمه.  معلِّ

ِر العبِد. تصوُّ

موِّ بحرضته؟ مستعدٌّ  موِّ االيجايبِّ، فهل أنا مستعدٌّ للنُّ ܀ الخامتة: إنجيُل اليوِم يحثُّنا عىل النُّ
لذلك  الويُل  حيِنه؟  يف  الطّعاَم  هم  ألعطيَ يسوَع  اَء  وأحبَّ أصدقاَء  أخدَم  أْن  األمنِي  كالعبِد 

الخادِم الّرشيِر الّذي يقوُل يف قلِبه "سيّدي سيتأخرُّ مجيِئه" فيهمَل نداَء ورصاَخ أخوِة يسوَع 

الّصغارِ.

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

األحد الرابع بعد عيد الصليب: مثل العبد األمين الحكيم

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 (...)

ِرم عَيلَّ بنعمِة رِضاك، الّذي هو َخريي،  إلهي اجعلني أعيش وأموت برضاك. يا ريّب أكْ

ر  وكنزي، وفخري، وحيايت، ورجايئ، وسعاديت، وغايتي وكلُّ َيشٍء يل. أرِشْدين ودبِّرين ونوِّ

ة. ألنَّ كلَّ اتّكايل هو عىل رحمِتَك، وليس عىل سواها  عقيل، بنوِر ِحْكَمِتَك الّالُمتناِهيَ

وكلُّ ما أبتغي هو رضاك، وال أبتغي سواه. آمني.

(صالة ابلطر�رك املكّرم ايلاس احلوّ�ك)

ترتيلة الختام
آمنُت ريّب

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

ُعَك ِبال رُُجوْع، ُعَك َريبِّ َدوًما، أتبَ بَ أَت

وْس، َولَيَس ِيل ِسواْك. ُح اسَمَك الُقدُّ أَُسبِّ

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

تَغُمُرين َريبِّ َدوًما، تَغُمُرين ِبال ُحُدودْ،

الَحياةْ. ِيل  أنَت  فَ ُقوٍَّة،  ِب مَتَسُحِني 

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

مِبَجِدَك، تَغُمُريِن  َك،  ِبُحبِّ تَغُمُريِن 

َع الحياةْ. َمنبَ يا  أَماَم َعرِشَك،  أجثُو 



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

رَي ُسورًا  َك املُِن يبَ ُهنا، يا َمْن َجَعلَت َصلِ أيُّها الرَّبُّ يَسوُع إلٰ

يبَك  َصلِ فاِع  ارْتِ ذِكرَى  نكرَِّم  أْن  لنا  أهِّ ِنيها،  وبَ لِلبيَعِة 

نا،  َت ألْجلِ بْ َدَك، يا َمْن ُصلِ املُْحِيي، ونْسُجَد لَك، ومنَجِّ

وَس، اآلَن وإىل األبَد.  اَك وروَحَك القدُّ ونشُكرََك وأبَ

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

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن ُسوغيُتو (قّدوس قّدوس قّدوس الله...)

وباَك يا ُعوَد اإلبِن أنَت عرُش ربِّ الَكوِن          طُ

دَْت الباِيل آدَْم! ْد َجدَّ وِب الَحيِّ األَكرَْم          قَ باملَصلُ

܀܀܀

ال          أنَت الُغْصُن ُمحِيي األَجياْل تَّ ُغْصُن َعْدٍن جاٍن قَ

ْعَم املَوِت َحوَّا          صارَت بالُعْصياِن بَلوَى! ذاقَْت طَ

܀܀܀

جاءَت ِبنُت َحوَّا الَعذرا          تُعِطي الَكوَن أَشَهى مَثْرَة

ا بالُعود َموُْت آدَم جاَء من ُعوْد          رَبُّ آدَم أَْحيَ

܀܀܀

اَب ُجرُْح املَوِت لَامَّ          رَبُّ املَوِت ذاَق الطَعاَم طَ

رَى الُعوِد          يَوَم ُشكٍر َوُسُجوِد! َقى يَوُم ذِكْ بْ يَ

܀܀܀

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

المزمور ٣٩ (٣٨)
ئَالَّ أَخطأ ِبلِساين ܀ أَحَفُظ- كِامَمة عىل فَمي ما داَم الَرشيُر  ܀ قُلُت: "إيِنِّ أُحاِفُظ عىل طُرقي لِ

لْبي يف داِخيل واتََّقَدِت  ا وَصَمُت فهاَج وََجعي ِمن نَجاِحه ܀ تَوََهَج قَ تً أمامي" ܀ َخرِسُت ساكِ

ْمني أَجيل وما طوُل أَيَّامي فأَعرَِف ما  ، أَعلِ ِة أَنيني فأَطلَقُت لِساين ܀ يا رَبِّ اُر ِيفَّ ِمن ِشدَّ الَن

ُم إِالَّ َهباء وما  أََشدَّ َزوايل ܀ إِنََّك َجَعلَت أَيَّامي أَْشباراً وُعْمري أَماَمَك َهباًء ܀ ما اإلِنْساُن القائِ

َكِدُسها إِالَّ َهباء وال يَْدري َمن يَجَمُعها ܀  ر إِالَّ ِظّل ܀ وما الَخرياُت الَّتي يُ ائِ اإلنساُن السَّ

وعارًا  أنِقْذين  َمعايصَّ  َجميعِ  ِمن  ܀  فيَك  إِالَّ  يل  رَجاَء  وال  يِّد؟  السَّ أَيُّها  تَظُر  أَن فامذا  واآلَن 

عنِّي  إِرصِْف  ܀  ال  الَفعَّ أَنَت  ألَنََّك  فَمي  ُح  تَ أَف وال  َخرِست  لَقد  ܀  تَجَعلْني  ال  لِألَحَمِق 

ْفَت كالُعثِّ  لَ ِم أَدَّبَت اإلِنْسان أَت وبيِخ عىل اإلِث التَّ ِدَك ܀ ِب ِنيُت ِمن بَطِْش يَ َك فَقد فَ باتِ َرضَ

هاه ܀ ما اإلِنْساُن إِالَّ َهباء ܀ إِستَمع يا رَبِّ لَِصاليت وأَصغِ إِىل ُرصاخي وال تَسكْت عن  ُمْشتَ

بَل أن  س قَ رْفََك عنِّي فأتََنفَّ دُموعي ܀ فإيَِن ِعنَدك َضيٌف كَجميعِ آبايئ ُمقيم ܀ إِرصْف طَ

أَمِيضَ فال أَكون ܀ 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 (١ تس ١/٥-١١)

" إّن الله مل يجعلنا للغضب "

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ٤٥/٢٤-٥١)

َعاَم  ُهُم الطَ ْعِطيَ يُ ِه، لِ يِت ُدُه َعىل أَْهِل بَ اَمُه َسيِّ ُم الَّذي أَقَ ُد األَِمنُي الَحِكيْ «َمْن ُهَو الَعبْ

ُكم:  وُل لَ اِعالً هَكَذا! أَلَحقَّ أَقُ ِجُدُه فَ يَ ُدُه فَ ِد الَّذي يَِجيُء َسيِّ يف ِحيِنِه؟ طُوىَب لِذلَِك الَعبْ

ُر  أَخَّ تَ َسيَ ِه:  ِب لْ قَ يف  يُر  الِرشِّ ُد  الَعبْ ذلَِك  اَل  قَ إِْن  ولِكْن  ِه.  َكاتِ لَ ُمْمتَ َجِميعِ  َعىل  ُمُه  يْ ِق يُ ُه  إِنَّ

ِد يف  الَعبْ ذلَِك  ُد  َسيِّ يَِجيُء  ريِين،  الِسكِّ َمَع  ويَْرشَُب  ُل  أْكُ ويَ ُه،  اقَ رِفَ يَْرضُِب  َدأَ  وبَ ِدي!  َسيِّ

ُه َمَع املُرَائِني. ُهَناَك يَُكوُن  ْجَعُل نَِصيبَ ُه، ويَ ْفِصلُ يَ َها، فَ ْعرِفُ ِظرُُه، ويف َساَعٍة ال يَ تَ ْن يَوٍم ال يَ

األَْسَنان» يُف  َكاُء وَرصِ البُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري ميشال عطّيه)

تتقّدُم  أمواَجه  أّن  وكيَف  البحَر  متأّمالً  الشاطِئ  أماَم  يوًما  وقْفَت  هل  سيدي:  سيتأّخر  ܀ 
املوِج  انسحاُب وتراجُع  ليَس  أَو  الرماَل والصخورَ؟  ترى  تراجعٍ  أّن مع كّل  وترتاجُع؟ وكيَف 

ُد بإنجيِل اليوِم ينسحُب ويرتاجُع  يِّ يكشَف لنا روعَة وجامَل الشاطِئ بكنوزِه؟ وها هو السَّ

ه. ليفسَح املجاَل أماَم العبَد بأْن يصبَح عىل صورتِ

الخادِم  أماَم  واسًعا  املجاَل  يفسُح  الفراُغ  هذا  مو:  للنُّ ٌة  الّسّيد فرصٌة ذهبيَّ ܀ غياُب وصمُت 
البيِت.  أهِل  َعْربَ خدمِة  دائٍم  ترقٍُّب وسهٍر  ولِعيِش حالِة  ِة،  املسؤوليَّ ِل  املبادرِة، وتحمُّ ألخِذ 

فيصبَح العبُد بخدمِته صورًة عن سيِّده، صورَة اآلِب الّسامويِّ الذي يعطي الطَّعام يف حيِنه 

يف كلِّ مرَّة نرصُخ إليه قائلني: "أعطنا خبزنا كفاف يومنا" (متى ٦: ١١).

ه واضحٌة لكنَّ  تُ ِد واحدٌة ووصيَّ يِّ د، فرصة الكتشاف الذات: إرادُة السَّ يِّ ܀ غياُب وصمُت السَّ
العمَل مبوجِبها يضُعنا أماَم موقَفنْي، عبَديْن (األول حكياًم أميًنا – الثَّاين رشيرًا) ومصرَيين 

ذاتَه  فوََجَد  فاعٍل،  اىل حضوٍر  د  يِّ السَّ غياَب  حوَّلْت  األوَِّل  العبِد  وأمانُة  مختلَفني. حكمُة 

َقها بااللتزاِم واالمانِة فاستحقَّ الطُّوىب وأصبَح مْن أهِل البيِت وأًخا بني اإلخوِة.  بالخدمِة وحقَّ

بعيًدا عن رغبِة  ه  ذاتِ البحِث عن  َده وأضاَع وقتَه يف  َب سيِّ استغيَ الّرشير  الثّاين  العبُد  ا  أمَّ

هو،  رِه  تصوُّ بحَسِب  ًدا  سيِّ ه  نفسَّ فنّصب  ودعوته،  لرسالِته  َر  وتنكَّ ه  تَ هويَّ فرفََض  ِمه.  معلِّ

ِر العبِد. تصوُّ

موِّ بحرضته؟ مستعدٌّ  موِّ االيجايبِّ، فهل أنا مستعدٌّ للنُّ ܀ الخامتة: إنجيُل اليوِم يحثُّنا عىل النُّ
لذلك  الويُل  حيِنه؟  يف  الطّعاَم  هم  ألعطيَ يسوَع  اَء  وأحبَّ أصدقاَء  أخدَم  أْن  األمنِي  كالعبِد 

الخادِم الّرشيِر الّذي يقوُل يف قلِبه "سيّدي سيتأخرُّ مجيِئه" فيهمَل نداَء ورصاَخ أخوِة يسوَع 

الّصغارِ.

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

األحد الرابع بعد عيد الصليب: مثل العبد األمين الحكيم

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 (...)

ِرم عَيلَّ بنعمِة رِضاك، الّذي هو َخريي،  إلهي اجعلني أعيش وأموت برضاك. يا ريّب أكْ

ر  وكنزي، وفخري، وحيايت، ورجايئ، وسعاديت، وغايتي وكلُّ َيشٍء يل. أرِشْدين ودبِّرين ونوِّ

ة. ألنَّ كلَّ اتّكايل هو عىل رحمِتَك، وليس عىل سواها  عقيل، بنوِر ِحْكَمِتَك الّالُمتناِهيَ

وكلُّ ما أبتغي هو رضاك، وال أبتغي سواه. آمني.

(صالة ابلطر�رك املكّرم ايلاس احلوّ�ك)

ترتيلة الختام
آمنُت ريّب

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

ُعَك ِبال رُُجوْع، ُعَك َريبِّ َدوًما، أتبَ بَ أَت

وْس، َولَيَس ِيل ِسواْك. ُح اسَمَك الُقدُّ أَُسبِّ

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

تَغُمُرين َريبِّ َدوًما، تَغُمُرين ِبال ُحُدودْ،

الَحياةْ. ِيل  أنَت  فَ ُقوٍَّة،  ِب مَتَسُحِني 

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

مِبَجِدَك، تَغُمُريِن  َك،  ِبُحبِّ تَغُمُريِن 

َع الحياةْ. َمنبَ يا  أَماَم َعرِشَك،  أجثُو 



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

رَي ُسورًا  َك املُِن يبَ ُهنا، يا َمْن َجَعلَت َصلِ أيُّها الرَّبُّ يَسوُع إلٰ

يبَك  َصلِ فاِع  ارْتِ ذِكرَى  نكرَِّم  أْن  لنا  أهِّ ِنيها،  وبَ لِلبيَعِة 

نا،  َت ألْجلِ بْ َدَك، يا َمْن ُصلِ املُْحِيي، ونْسُجَد لَك، ومنَجِّ

وَس، اآلَن وإىل األبَد.  اَك وروَحَك القدُّ ونشُكرََك وأبَ

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

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن ُسوغيُتو (قّدوس قّدوس قّدوس الله...)

وباَك يا ُعوَد اإلبِن أنَت عرُش ربِّ الَكوِن          طُ

دَْت الباِيل آدَْم! ْد َجدَّ وِب الَحيِّ األَكرَْم          قَ باملَصلُ

܀܀܀

ال          أنَت الُغْصُن ُمحِيي األَجياْل تَّ ُغْصُن َعْدٍن جاٍن قَ

ْعَم املَوِت َحوَّا          صارَت بالُعْصياِن بَلوَى! ذاقَْت طَ

܀܀܀

جاءَت ِبنُت َحوَّا الَعذرا          تُعِطي الَكوَن أَشَهى مَثْرَة

ا بالُعود َموُْت آدَم جاَء من ُعوْد          رَبُّ آدَم أَْحيَ

܀܀܀

اَب ُجرُْح املَوِت لَامَّ          رَبُّ املَوِت ذاَق الطَعاَم طَ

رَى الُعوِد          يَوَم ُشكٍر َوُسُجوِد! َقى يَوُم ذِكْ بْ يَ

܀܀܀

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

المزمور ٣٩ (٣٨)
ئَالَّ أَخطأ ِبلِساين ܀ أَحَفُظ- كِامَمة عىل فَمي ما داَم الَرشيُر  ܀ قُلُت: "إيِنِّ أُحاِفُظ عىل طُرقي لِ

لْبي يف داِخيل واتََّقَدِت  ا وَصَمُت فهاَج وََجعي ِمن نَجاِحه ܀ تَوََهَج قَ تً أمامي" ܀ َخرِسُت ساكِ

ْمني أَجيل وما طوُل أَيَّامي فأَعرَِف ما  ، أَعلِ ِة أَنيني فأَطلَقُت لِساين ܀ يا رَبِّ اُر ِيفَّ ِمن ِشدَّ الَن

ُم إِالَّ َهباء وما  أََشدَّ َزوايل ܀ إِنََّك َجَعلَت أَيَّامي أَْشباراً وُعْمري أَماَمَك َهباًء ܀ ما اإلِنْساُن القائِ

َكِدُسها إِالَّ َهباء وال يَْدري َمن يَجَمُعها ܀  ر إِالَّ ِظّل ܀ وما الَخرياُت الَّتي يُ ائِ اإلنساُن السَّ

وعارًا  أنِقْذين  َمعايصَّ  َجميعِ  ِمن  ܀  فيَك  إِالَّ  يل  رَجاَء  وال  يِّد؟  السَّ أَيُّها  تَظُر  أَن فامذا  واآلَن 

عنِّي  إِرصِْف  ܀  ال  الَفعَّ أَنَت  ألَنََّك  فَمي  ُح  تَ أَف وال  َخرِست  لَقد  ܀  تَجَعلْني  ال  لِألَحَمِق 

ْفَت كالُعثِّ  لَ ِم أَدَّبَت اإلِنْسان أَت وبيِخ عىل اإلِث التَّ ِدَك ܀ ِب ِنيُت ِمن بَطِْش يَ َك فَقد فَ باتِ َرضَ

هاه ܀ ما اإلِنْساُن إِالَّ َهباء ܀ إِستَمع يا رَبِّ لَِصاليت وأَصغِ إِىل ُرصاخي وال تَسكْت عن  ُمْشتَ

بَل أن  س قَ رْفََك عنِّي فأتََنفَّ دُموعي ܀ فإيَِن ِعنَدك َضيٌف كَجميعِ آبايئ ُمقيم ܀ إِرصْف طَ

أَمِيضَ فال أَكون ܀ 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 (١ تس ١/٥-١١)

" إّن الله مل يجعلنا للغضب "

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ٤٥/٢٤-٥١)

َعاَم  ُهُم الطَ ْعِطيَ يُ ِه، لِ يِت ُدُه َعىل أَْهِل بَ اَمُه َسيِّ ُم الَّذي أَقَ ُد األَِمنُي الَحِكيْ «َمْن ُهَو الَعبْ

ُكم:  وُل لَ اِعالً هَكَذا! أَلَحقَّ أَقُ ِجُدُه فَ يَ ُدُه فَ ِد الَّذي يَِجيُء َسيِّ يف ِحيِنِه؟ طُوىَب لِذلَِك الَعبْ

ُر  أَخَّ تَ َسيَ ِه:  ِب لْ قَ يف  يُر  الِرشِّ ُد  الَعبْ ذلَِك  اَل  قَ إِْن  ولِكْن  ِه.  َكاتِ لَ ُمْمتَ َجِميعِ  َعىل  ُمُه  يْ ِق يُ ُه  إِنَّ

ِد يف  الَعبْ ذلَِك  ُد  َسيِّ يَِجيُء  ريِين،  الِسكِّ َمَع  ويَْرشَُب  ُل  أْكُ ويَ ُه،  اقَ رِفَ يَْرضُِب  َدأَ  وبَ ِدي!  َسيِّ

ُه َمَع املُرَائِني. ُهَناَك يَُكوُن  ْجَعُل نَِصيبَ ُه، ويَ ْفِصلُ يَ َها، فَ ْعرِفُ ِظرُُه، ويف َساَعٍة ال يَ تَ ْن يَوٍم ال يَ

األَْسَنان» يُف  َكاُء وَرصِ البُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري ميشال عطّيه)

تتقّدُم  أمواَجه  أّن  وكيَف  البحَر  متأّمالً  الشاطِئ  أماَم  يوًما  وقْفَت  هل  سيدي:  سيتأّخر  ܀ 
املوِج  انسحاُب وتراجُع  ليَس  أَو  الرماَل والصخورَ؟  ترى  تراجعٍ  أّن مع كّل  وترتاجُع؟ وكيَف 

ُد بإنجيِل اليوِم ينسحُب ويرتاجُع  يِّ يكشَف لنا روعَة وجامَل الشاطِئ بكنوزِه؟ وها هو السَّ

ه. ليفسَح املجاَل أماَم العبَد بأْن يصبَح عىل صورتِ

الخادِم  أماَم  واسًعا  املجاَل  يفسُح  الفراُغ  هذا  مو:  للنُّ ٌة  الّسّيد فرصٌة ذهبيَّ ܀ غياُب وصمُت 
البيِت.  أهِل  َعْربَ خدمِة  دائٍم  ترقٍُّب وسهٍر  ولِعيِش حالِة  ِة،  املسؤوليَّ ِل  املبادرِة، وتحمُّ ألخِذ 

فيصبَح العبُد بخدمِته صورًة عن سيِّده، صورَة اآلِب الّسامويِّ الذي يعطي الطَّعام يف حيِنه 

يف كلِّ مرَّة نرصُخ إليه قائلني: "أعطنا خبزنا كفاف يومنا" (متى ٦: ١١).
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ه واضحٌة لكنَّ  تُ ِد واحدٌة ووصيَّ يِّ د، فرصة الكتشاف الذات: إرادُة السَّ يِّ ܀ غياُب وصمُت السَّ
العمَل مبوجِبها يضُعنا أماَم موقَفنْي، عبَديْن (األول حكياًم أميًنا – الثَّاين رشيرًا) ومصرَيين 

ذاتَه  فوََجَد  فاعٍل،  اىل حضوٍر  د  يِّ السَّ غياَب  حوَّلْت  األوَِّل  العبِد  وأمانُة  مختلَفني. حكمُة 

َقها بااللتزاِم واالمانِة فاستحقَّ الطُّوىب وأصبَح مْن أهِل البيِت وأًخا بني اإلخوِة.  بالخدمِة وحقَّ

بعيًدا عن رغبِة  ه  ذاتِ البحِث عن  َده وأضاَع وقتَه يف  َب سيِّ استغيَ الّرشير  الثّاين  العبُد  ا  أمَّ

هو،  رِه  تصوُّ بحَسِب  ًدا  سيِّ ه  نفسَّ فنّصب  ودعوته،  لرسالِته  َر  وتنكَّ ه  تَ هويَّ فرفََض  ِمه.  معلِّ

ِر العبِد. تصوُّ

موِّ بحرضته؟ مستعدٌّ  موِّ االيجايبِّ، فهل أنا مستعدٌّ للنُّ ܀ الخامتة: إنجيُل اليوِم يحثُّنا عىل النُّ
لذلك  الويُل  حيِنه؟  يف  الطّعاَم  هم  ألعطيَ يسوَع  اَء  وأحبَّ أصدقاَء  أخدَم  أْن  األمنِي  كالعبِد 

الخادِم الّرشيِر الّذي يقوُل يف قلِبه "سيّدي سيتأخرُّ مجيِئه" فيهمَل نداَء ورصاَخ أخوِة يسوَع 

الّصغارِ.

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

األحد الرابع بعد عيد الصليب: مثل العبد األمين الحكيم

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 (...)

ِرم عَيلَّ بنعمِة رِضاك، الّذي هو َخريي،  إلهي اجعلني أعيش وأموت برضاك. يا ريّب أكْ

ر  وكنزي، وفخري، وحيايت، ورجايئ، وسعاديت، وغايتي وكلُّ َيشٍء يل. أرِشْدين ودبِّرين ونوِّ

ة. ألنَّ كلَّ اتّكايل هو عىل رحمِتَك، وليس عىل سواها  عقيل، بنوِر ِحْكَمِتَك الّالُمتناِهيَ

وكلُّ ما أبتغي هو رضاك، وال أبتغي سواه. آمني.

(صالة ابلطر�رك املكّرم ايلاس احلوّ�ك)

ترتيلة الختام
آمنُت ريّب

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

ُعَك ِبال رُُجوْع، ُعَك َريبِّ َدوًما، أتبَ بَ أَت

وْس، َولَيَس ِيل ِسواْك. ُح اسَمَك الُقدُّ أَُسبِّ

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

تَغُمُرين َريبِّ َدوًما، تَغُمُرين ِبال ُحُدودْ،

الَحياةْ. ِيل  أنَت  فَ ُقوٍَّة،  ِب مَتَسُحِني 

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

مِبَجِدَك، تَغُمُريِن  َك،  ِبُحبِّ تَغُمُريِن 

َع الحياةْ. َمنبَ يا  أَماَم َعرِشَك،  أجثُو 



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

رَي ُسورًا  َك املُِن يبَ ُهنا، يا َمْن َجَعلَت َصلِ أيُّها الرَّبُّ يَسوُع إلٰ

يبَك  َصلِ فاِع  ارْتِ ذِكرَى  نكرَِّم  أْن  لنا  أهِّ ِنيها،  وبَ لِلبيَعِة 

نا،  َت ألْجلِ بْ َدَك، يا َمْن ُصلِ املُْحِيي، ونْسُجَد لَك، ومنَجِّ

وَس، اآلَن وإىل األبَد.  اَك وروَحَك القدُّ ونشُكرََك وأبَ

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

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن ُسوغيُتو (قّدوس قّدوس قّدوس الله...)

وباَك يا ُعوَد اإلبِن أنَت عرُش ربِّ الَكوِن          طُ

دَْت الباِيل آدَْم! ْد َجدَّ وِب الَحيِّ األَكرَْم          قَ باملَصلُ

܀܀܀

ال          أنَت الُغْصُن ُمحِيي األَجياْل تَّ ُغْصُن َعْدٍن جاٍن قَ

ْعَم املَوِت َحوَّا          صارَت بالُعْصياِن بَلوَى! ذاقَْت طَ

܀܀܀

جاءَت ِبنُت َحوَّا الَعذرا          تُعِطي الَكوَن أَشَهى مَثْرَة

ا بالُعود َموُْت آدَم جاَء من ُعوْد          رَبُّ آدَم أَْحيَ

܀܀܀

اَب ُجرُْح املَوِت لَامَّ          رَبُّ املَوِت ذاَق الطَعاَم طَ

رَى الُعوِد          يَوَم ُشكٍر َوُسُجوِد! َقى يَوُم ذِكْ بْ يَ

܀܀܀

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

المزمور ٣٩ (٣٨)
ئَالَّ أَخطأ ِبلِساين ܀ أَحَفُظ- كِامَمة عىل فَمي ما داَم الَرشيُر  ܀ قُلُت: "إيِنِّ أُحاِفُظ عىل طُرقي لِ

لْبي يف داِخيل واتََّقَدِت  ا وَصَمُت فهاَج وََجعي ِمن نَجاِحه ܀ تَوََهَج قَ تً أمامي" ܀ َخرِسُت ساكِ

ْمني أَجيل وما طوُل أَيَّامي فأَعرَِف ما  ، أَعلِ ِة أَنيني فأَطلَقُت لِساين ܀ يا رَبِّ اُر ِيفَّ ِمن ِشدَّ الَن

ُم إِالَّ َهباء وما  أََشدَّ َزوايل ܀ إِنََّك َجَعلَت أَيَّامي أَْشباراً وُعْمري أَماَمَك َهباًء ܀ ما اإلِنْساُن القائِ

َكِدُسها إِالَّ َهباء وال يَْدري َمن يَجَمُعها ܀  ر إِالَّ ِظّل ܀ وما الَخرياُت الَّتي يُ ائِ اإلنساُن السَّ

وعارًا  أنِقْذين  َمعايصَّ  َجميعِ  ِمن  ܀  فيَك  إِالَّ  يل  رَجاَء  وال  يِّد؟  السَّ أَيُّها  تَظُر  أَن فامذا  واآلَن 

عنِّي  إِرصِْف  ܀  ال  الَفعَّ أَنَت  ألَنََّك  فَمي  ُح  تَ أَف وال  َخرِست  لَقد  ܀  تَجَعلْني  ال  لِألَحَمِق 

ْفَت كالُعثِّ  لَ ِم أَدَّبَت اإلِنْسان أَت وبيِخ عىل اإلِث التَّ ِدَك ܀ ِب ِنيُت ِمن بَطِْش يَ َك فَقد فَ باتِ َرضَ

هاه ܀ ما اإلِنْساُن إِالَّ َهباء ܀ إِستَمع يا رَبِّ لَِصاليت وأَصغِ إِىل ُرصاخي وال تَسكْت عن  ُمْشتَ

بَل أن  س قَ رْفََك عنِّي فأتََنفَّ دُموعي ܀ فإيَِن ِعنَدك َضيٌف كَجميعِ آبايئ ُمقيم ܀ إِرصْف طَ

أَمِيضَ فال أَكون ܀ 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 (١ تس ١/٥-١١)

" إّن الله مل يجعلنا للغضب "

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ٤٥/٢٤-٥١)

َعاَم  ُهُم الطَ ْعِطيَ يُ ِه، لِ يِت ُدُه َعىل أَْهِل بَ اَمُه َسيِّ ُم الَّذي أَقَ ُد األَِمنُي الَحِكيْ «َمْن ُهَو الَعبْ

ُكم:  وُل لَ اِعالً هَكَذا! أَلَحقَّ أَقُ ِجُدُه فَ يَ ُدُه فَ ِد الَّذي يَِجيُء َسيِّ يف ِحيِنِه؟ طُوىَب لِذلَِك الَعبْ

ُر  أَخَّ تَ َسيَ ِه:  ِب لْ قَ يف  يُر  الِرشِّ ُد  الَعبْ ذلَِك  اَل  قَ إِْن  ولِكْن  ِه.  َكاتِ لَ ُمْمتَ َجِميعِ  َعىل  ُمُه  يْ ِق يُ ُه  إِنَّ

ِد يف  الَعبْ ذلَِك  ُد  َسيِّ يَِجيُء  ريِين،  الِسكِّ َمَع  ويَْرشَُب  ُل  أْكُ ويَ ُه،  اقَ رِفَ يَْرضُِب  َدأَ  وبَ ِدي!  َسيِّ

ُه َمَع املُرَائِني. ُهَناَك يَُكوُن  ْجَعُل نَِصيبَ ُه، ويَ ْفِصلُ يَ َها، فَ ْعرِفُ ِظرُُه، ويف َساَعٍة ال يَ تَ ْن يَوٍم ال يَ

األَْسَنان» يُف  َكاُء وَرصِ البُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري ميشال عطّيه)

تتقّدُم  أمواَجه  أّن  وكيَف  البحَر  متأّمالً  الشاطِئ  أماَم  يوًما  وقْفَت  هل  سيدي:  سيتأّخر  ܀ 
املوِج  انسحاُب وتراجُع  ليَس  أَو  الرماَل والصخورَ؟  ترى  تراجعٍ  أّن مع كّل  وترتاجُع؟ وكيَف 

ُد بإنجيِل اليوِم ينسحُب ويرتاجُع  يِّ يكشَف لنا روعَة وجامَل الشاطِئ بكنوزِه؟ وها هو السَّ

ه. ليفسَح املجاَل أماَم العبَد بأْن يصبَح عىل صورتِ

الخادِم  أماَم  واسًعا  املجاَل  يفسُح  الفراُغ  هذا  مو:  للنُّ ٌة  الّسّيد فرصٌة ذهبيَّ ܀ غياُب وصمُت 
البيِت.  أهِل  َعْربَ خدمِة  دائٍم  ترقٍُّب وسهٍر  ولِعيِش حالِة  ِة،  املسؤوليَّ ِل  املبادرِة، وتحمُّ ألخِذ 

فيصبَح العبُد بخدمِته صورًة عن سيِّده، صورَة اآلِب الّسامويِّ الذي يعطي الطَّعام يف حيِنه 

يف كلِّ مرَّة نرصُخ إليه قائلني: "أعطنا خبزنا كفاف يومنا" (متى ٦: ١١).

ه واضحٌة لكنَّ  تُ ِد واحدٌة ووصيَّ يِّ د، فرصة الكتشاف الذات: إرادُة السَّ يِّ ܀ غياُب وصمُت السَّ
العمَل مبوجِبها يضُعنا أماَم موقَفنْي، عبَديْن (األول حكياًم أميًنا – الثَّاين رشيرًا) ومصرَيين 

ذاتَه  فوََجَد  فاعٍل،  اىل حضوٍر  د  يِّ السَّ غياَب  حوَّلْت  األوَِّل  العبِد  وأمانُة  مختلَفني. حكمُة 

َقها بااللتزاِم واالمانِة فاستحقَّ الطُّوىب وأصبَح مْن أهِل البيِت وأًخا بني اإلخوِة.  بالخدمِة وحقَّ

بعيًدا عن رغبِة  ه  ذاتِ البحِث عن  َده وأضاَع وقتَه يف  َب سيِّ استغيَ الّرشير  الثّاين  العبُد  ا  أمَّ

هو،  رِه  تصوُّ بحَسِب  ًدا  سيِّ ه  نفسَّ فنّصب  ودعوته،  لرسالِته  َر  وتنكَّ ه  تَ هويَّ فرفََض  ِمه.  معلِّ

ِر العبِد. تصوُّ

موِّ بحرضته؟ مستعدٌّ  موِّ االيجايبِّ، فهل أنا مستعدٌّ للنُّ ܀ الخامتة: إنجيُل اليوِم يحثُّنا عىل النُّ
لذلك  الويُل  حيِنه؟  يف  الطّعاَم  هم  ألعطيَ يسوَع  اَء  وأحبَّ أصدقاَء  أخدَم  أْن  األمنِي  كالعبِد 

الخادِم الّرشيِر الّذي يقوُل يف قلِبه "سيّدي سيتأخرُّ مجيِئه" فيهمَل نداَء ورصاَخ أخوِة يسوَع 

الّصغارِ.

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

anteliasdiocese.com

٦ األحد الرابع بعد عيد الصليب: مثل العبد األمين الحكيم

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 (...)

ِرم عَيلَّ بنعمِة رِضاك، الّذي هو َخريي،  إلهي اجعلني أعيش وأموت برضاك. يا ريّب أكْ

ر  وكنزي، وفخري، وحيايت، ورجايئ، وسعاديت، وغايتي وكلُّ َيشٍء يل. أرِشْدين ودبِّرين ونوِّ

ة. ألنَّ كلَّ اتّكايل هو عىل رحمِتَك، وليس عىل سواها  عقيل، بنوِر ِحْكَمِتَك الّالُمتناِهيَ

وكلُّ ما أبتغي هو رضاك، وال أبتغي سواه. آمني.

(صالة ابلطر�رك املكّرم ايلاس احلوّ�ك)

ترتيلة الختام
آمنُت ريّب

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

ُعَك ِبال رُُجوْع، ُعَك َريبِّ َدوًما، أتبَ بَ أَت

وْس، َولَيَس ِيل ِسواْك. ُح اسَمَك الُقدُّ أَُسبِّ

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

تَغُمُرين َريبِّ َدوًما، تَغُمُرين ِبال ُحُدودْ،

الَحياةْ. ِيل  أنَت  فَ ُقوٍَّة،  ِب مَتَسُحِني 

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

مِبَجِدَك، تَغُمُريِن  َك،  ِبُحبِّ تَغُمُريِن 

َع الحياةْ. َمنبَ يا  أَماَم َعرِشَك،  أجثُو 



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

رَي ُسورًا  َك املُِن يبَ ُهنا، يا َمْن َجَعلَت َصلِ أيُّها الرَّبُّ يَسوُع إلٰ

يبَك  َصلِ فاِع  ارْتِ ذِكرَى  نكرَِّم  أْن  لنا  أهِّ ِنيها،  وبَ لِلبيَعِة 

نا،  َت ألْجلِ بْ َدَك، يا َمْن ُصلِ املُْحِيي، ونْسُجَد لَك، ومنَجِّ

وَس، اآلَن وإىل األبَد.  اَك وروَحَك القدُّ ونشُكرََك وأبَ

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

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن ُسوغيُتو (قّدوس قّدوس قّدوس الله...)

وباَك يا ُعوَد اإلبِن أنَت عرُش ربِّ الَكوِن          طُ

دَْت الباِيل آدَْم! ْد َجدَّ وِب الَحيِّ األَكرَْم          قَ باملَصلُ

܀܀܀

ال          أنَت الُغْصُن ُمحِيي األَجياْل تَّ ُغْصُن َعْدٍن جاٍن قَ

ْعَم املَوِت َحوَّا          صارَت بالُعْصياِن بَلوَى! ذاقَْت طَ

܀܀܀

جاءَت ِبنُت َحوَّا الَعذرا          تُعِطي الَكوَن أَشَهى مَثْرَة

ا بالُعود َموُْت آدَم جاَء من ُعوْد          رَبُّ آدَم أَْحيَ

܀܀܀

اَب ُجرُْح املَوِت لَامَّ          رَبُّ املَوِت ذاَق الطَعاَم طَ

رَى الُعوِد          يَوَم ُشكٍر َوُسُجوِد! َقى يَوُم ذِكْ بْ يَ

܀܀܀

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

المزمور ٣٩ (٣٨)
ئَالَّ أَخطأ ِبلِساين ܀ أَحَفُظ- كِامَمة عىل فَمي ما داَم الَرشيُر  ܀ قُلُت: "إيِنِّ أُحاِفُظ عىل طُرقي لِ

لْبي يف داِخيل واتََّقَدِت  ا وَصَمُت فهاَج وََجعي ِمن نَجاِحه ܀ تَوََهَج قَ تً أمامي" ܀ َخرِسُت ساكِ

ْمني أَجيل وما طوُل أَيَّامي فأَعرَِف ما  ، أَعلِ ِة أَنيني فأَطلَقُت لِساين ܀ يا رَبِّ اُر ِيفَّ ِمن ِشدَّ الَن

ُم إِالَّ َهباء وما  أََشدَّ َزوايل ܀ إِنََّك َجَعلَت أَيَّامي أَْشباراً وُعْمري أَماَمَك َهباًء ܀ ما اإلِنْساُن القائِ

َكِدُسها إِالَّ َهباء وال يَْدري َمن يَجَمُعها ܀  ر إِالَّ ِظّل ܀ وما الَخرياُت الَّتي يُ ائِ اإلنساُن السَّ

وعارًا  أنِقْذين  َمعايصَّ  َجميعِ  ِمن  ܀  فيَك  إِالَّ  يل  رَجاَء  وال  يِّد؟  السَّ أَيُّها  تَظُر  أَن فامذا  واآلَن 

عنِّي  إِرصِْف  ܀  ال  الَفعَّ أَنَت  ألَنََّك  فَمي  ُح  تَ أَف وال  َخرِست  لَقد  ܀  تَجَعلْني  ال  لِألَحَمِق 

ْفَت كالُعثِّ  لَ ِم أَدَّبَت اإلِنْسان أَت وبيِخ عىل اإلِث التَّ ِدَك ܀ ِب ِنيُت ِمن بَطِْش يَ َك فَقد فَ باتِ َرضَ

هاه ܀ ما اإلِنْساُن إِالَّ َهباء ܀ إِستَمع يا رَبِّ لَِصاليت وأَصغِ إِىل ُرصاخي وال تَسكْت عن  ُمْشتَ

بَل أن  س قَ رْفََك عنِّي فأتََنفَّ دُموعي ܀ فإيَِن ِعنَدك َضيٌف كَجميعِ آبايئ ُمقيم ܀ إِرصْف طَ

أَمِيضَ فال أَكون ܀ 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 (١ تس ١/٥-١١)

" إّن الله مل يجعلنا للغضب "

     
                     

١٨١١               
  

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

(متى ٤٥/٢٤-٥١)

َعاَم  ُهُم الطَ ْعِطيَ يُ ِه، لِ يِت ُدُه َعىل أَْهِل بَ اَمُه َسيِّ ُم الَّذي أَقَ ُد األَِمنُي الَحِكيْ «َمْن ُهَو الَعبْ

ُكم:  وُل لَ اِعالً هَكَذا! أَلَحقَّ أَقُ ِجُدُه فَ يَ ُدُه فَ ِد الَّذي يَِجيُء َسيِّ يف ِحيِنِه؟ طُوىَب لِذلَِك الَعبْ

ُر  أَخَّ تَ َسيَ ِه:  ِب لْ قَ يف  يُر  الِرشِّ ُد  الَعبْ ذلَِك  اَل  قَ إِْن  ولِكْن  ِه.  َكاتِ لَ ُمْمتَ َجِميعِ  َعىل  ُمُه  يْ ِق يُ ُه  إِنَّ

ِد يف  الَعبْ ذلَِك  ُد  َسيِّ يَِجيُء  ريِين،  الِسكِّ َمَع  ويَْرشَُب  ُل  أْكُ ويَ ُه،  اقَ رِفَ يَْرضُِب  َدأَ  وبَ ِدي!  َسيِّ

ُه َمَع املُرَائِني. ُهَناَك يَُكوُن  ْجَعُل نَِصيبَ ُه، ويَ ْفِصلُ يَ َها، فَ ْعرِفُ ِظرُُه، ويف َساَعٍة ال يَ تَ ْن يَوٍم ال يَ

األَْسَنان» يُف  َكاُء وَرصِ البُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري ميشال عطّيه)

تتقّدُم  أمواَجه  أّن  وكيَف  البحَر  متأّمالً  الشاطِئ  أماَم  يوًما  وقْفَت  هل  سيدي:  سيتأّخر  ܀ 
املوِج  انسحاُب وتراجُع  ليَس  أَو  الرماَل والصخورَ؟  ترى  تراجعٍ  أّن مع كّل  وترتاجُع؟ وكيَف 

ُد بإنجيِل اليوِم ينسحُب ويرتاجُع  يِّ يكشَف لنا روعَة وجامَل الشاطِئ بكنوزِه؟ وها هو السَّ

ه. ليفسَح املجاَل أماَم العبَد بأْن يصبَح عىل صورتِ

الخادِم  أماَم  واسًعا  املجاَل  يفسُح  الفراُغ  هذا  مو:  للنُّ ٌة  الّسّيد فرصٌة ذهبيَّ ܀ غياُب وصمُت 
البيِت.  أهِل  َعْربَ خدمِة  دائٍم  ترقٍُّب وسهٍر  ولِعيِش حالِة  ِة،  املسؤوليَّ ِل  املبادرِة، وتحمُّ ألخِذ 

فيصبَح العبُد بخدمِته صورًة عن سيِّده، صورَة اآلِب الّسامويِّ الذي يعطي الطَّعام يف حيِنه 

يف كلِّ مرَّة نرصُخ إليه قائلني: "أعطنا خبزنا كفاف يومنا" (متى ٦: ١١).

ه واضحٌة لكنَّ  تُ ِد واحدٌة ووصيَّ يِّ د، فرصة الكتشاف الذات: إرادُة السَّ يِّ ܀ غياُب وصمُت السَّ
العمَل مبوجِبها يضُعنا أماَم موقَفنْي، عبَديْن (األول حكياًم أميًنا – الثَّاين رشيرًا) ومصرَيين 

ذاتَه  فوََجَد  فاعٍل،  اىل حضوٍر  د  يِّ السَّ غياَب  حوَّلْت  األوَِّل  العبِد  وأمانُة  مختلَفني. حكمُة 

َقها بااللتزاِم واالمانِة فاستحقَّ الطُّوىب وأصبَح مْن أهِل البيِت وأًخا بني اإلخوِة.  بالخدمِة وحقَّ

بعيًدا عن رغبِة  ه  ذاتِ البحِث عن  َده وأضاَع وقتَه يف  َب سيِّ استغيَ الّرشير  الثّاين  العبُد  ا  أمَّ

هو،  رِه  تصوُّ بحَسِب  ًدا  سيِّ ه  نفسَّ فنّصب  ودعوته،  لرسالِته  َر  وتنكَّ ه  تَ هويَّ فرفََض  ِمه.  معلِّ

ِر العبِد. تصوُّ

موِّ بحرضته؟ مستعدٌّ  موِّ االيجايبِّ، فهل أنا مستعدٌّ للنُّ ܀ الخامتة: إنجيُل اليوِم يحثُّنا عىل النُّ
لذلك  الويُل  حيِنه؟  يف  الطّعاَم  هم  ألعطيَ يسوَع  اَء  وأحبَّ أصدقاَء  أخدَم  أْن  األمنِي  كالعبِد 

الخادِم الّرشيِر الّذي يقوُل يف قلِبه "سيّدي سيتأخرُّ مجيِئه" فيهمَل نداَء ورصاَخ أخوِة يسوَع 

الّصغارِ.

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
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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 (...)

ِرم عَيلَّ بنعمِة رِضاك، الّذي هو َخريي،  إلهي اجعلني أعيش وأموت برضاك. يا ريّب أكْ

ر  وكنزي، وفخري، وحيايت، ورجايئ، وسعاديت، وغايتي وكلُّ َيشٍء يل. أرِشْدين ودبِّرين ونوِّ

ة. ألنَّ كلَّ اتّكايل هو عىل رحمِتَك، وليس عىل سواها  عقيل، بنوِر ِحْكَمِتَك الّالُمتناِهيَ

وكلُّ ما أبتغي هو رضاك، وال أبتغي سواه. آمني.

(صالة ابلطر�رك املكّرم ايلاس احلوّ�ك)

ترتيلة الختام
آمنُت ريّب

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

ُعَك ِبال رُُجوْع، ُعَك َريبِّ َدوًما، أتبَ بَ أَت

وْس، َولَيَس ِيل ِسواْك. ُح اسَمَك الُقدُّ أَُسبِّ

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

تَغُمُرين َريبِّ َدوًما، تَغُمُرين ِبال ُحُدودْ،

الَحياةْ. ِيل  أنَت  فَ ُقوٍَّة،  ِب مَتَسُحِني 

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

مِبَجِدَك، تَغُمُريِن  َك،  ِبُحبِّ تَغُمُريِن 

َع الحياةْ. َمنبَ يا  أَماَم َعرِشَك،  أجثُو 


