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األحد األّول بعد الصليب
طلب ابين ذبدى 

٢٣
دد 

لع
ا

وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ِفَل بتذكاِر ارتفاع صليبك  الربُّ اإلله، أن نحتَ أيُّها  ا  لَن أهِّ

َسة الَعذبَة. وِعنَدَما تَظَهُر  الثَّمني، بالتهاليل والرتانيِم املُقدَّ

وِم اآلِخر، وتبدو عالمة صليبك أكرث إشعاًعا من  يف اليَ

يَك وإىل  َع املَجَد وَالُشكَر إلَ ور، وَنَرفَ ِة النُّ ل نحُن الساجديَن لُه لُِدُخوِل َجنَّ لنؤهَّ الشمس، فَ

وس، إىل األبد. أبيَك وُروِحَك الُقدُّ

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك - بترّصف)

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 طُوبَيك ِعيدتُا (طُوىب لِك يا كنيسة اإلميان)

نا، صاَر املِْفتاْح  ليْب،               َربَّ ُعوُد الصَّ

راْح ِة األفْ ِمْفتاَح َعْدٍن، َسليْب               َعْدٍن، جنَّ

َمْه ْق ْنُج ِمْن َهوِْل النَّ ُه آَي الرَّْحَمْه               نَ إْجَعلْ

اْر               ناِر الخاطنَي األْرشاْر نَْخلُْص ِمْن تَْعذيِب النَّ

َة األنْواْر ْدُخْل َجنَّ ْعَمْه               نَ ْغ أْخداَر النِّ لُ بْ نَ

܀܀܀

ُه ُسوْر ليْب               يا فادينا، اْجَعلْ ُعوَد الصَّ

حارِساً لبيَعِة               اإلمياِن ُوْسَع املَْعموْر

ْخريْب ـرَّ الرَّهيْب               الِخصاَم والتَّ ها الشَّ وَقِّ

الْم ْك فيها الوِئَاْم               واألماُن والسَّ ْملِ يَ وَلِ

اْم ليْب               نَْشدوَك َمدى األيَّ ياِء الصَّ تَْحَت أفْ

܀܀܀

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٩
أَيُّها  أَعزُِف،  ِبَك  هُج  تَ وأَب أَفرَُح  ܀  ِبَك  بَجميعِ عجائِ ُث  أَحَمُدَك وأَُحدِّ لْبي  قَ ِبُكلِّ  يا رَبِّ  ܀ 

܀ حنَي  وَجِهَك  أَمام  ِمن  ويَبيدوَن  يَعرُثوَن  الَوراء  إِىل  أَْعدايئ  اْرتداِد  ِعنَد  ܀  الَعيلُّ، الَْسِمَك 

َم وأَبَدَت الَرشير َمَحوَت  َمعَت األَُم َحَكمَت يل وقََضيَت جالًِسا عىل الَعرِش ديانًا عاِدالً ܀ قَ

ا  ا فاْضَمَحلَّ ذِكرُها ܀ أَمَّ رَت ُمُدنً يه، َخراٌب لِألَبَد. دَمَّ هور ܀ الَعُدوُّ قُِيضَ علَ َد الدُّ أسَمهم أَب

يا بالِربّ وِباالْسِتقامِة يَديُن  نْ َد َعرَشه لِلَقضاء ܀ فهو يَقيض لِلدُّ ُس وقد وَطَّ ِد يَجلِ الرَّبُّ فلِألَب

يَك َمن يَعرِفون  َل َعلَ وَكَّ تَ يق ܀ فيَ ا لِلَمظلوم ِحْصًنا يف زََمِن الضِّ ُكِن الرَّبُّ ِحْصًن يَ األَمم ܀ ولْ

يف  نوا  وأَعلِ ِصْهيون  ِن  ساكِ لِلرَّبِّ  اِعزِفوا  ܀  ُملتَمسيَك  تَخُذُل  ال   ، رَبُّ يا  ألَنَك،  اْسَمَك 

ِغِيضَّ  ماِء يَذكرهم وُرصاَخ الوَُضعاِء ال يَْنىس ܀ ألَجِل ُمبْ رَه ܀ فإِنَّ املُطالَِب ِبالدِّ عوِب مآثِ الشُّ

َث ِبَجميعِ تَسابيِحَك  اْرَحْمني يا رَبِّ واْنْظُر إىل بؤيس يا راِفعي ِمن أَبْواِب املَوت ܀ لِيَك أَُحدِّ

َقت  وَعلِ َحَفرَت  الَّتي  الُهوِّة  يف  األَُمُم  تََورَّطَِت  ܀  ِبَخالِصَك  ِهَج  تَ وأَب ِصْهيون  ِة  َن اْب أَبْواِب  يف 

َعلَت  ا فَ يُر مِبَ ِّ ْفَسه وأَصَدَر الَقضاء وأُِخَذ الرشِّ َمرَت ܀ أَظَهَر الرَّبُّ نَ باِك الَّتي طَ ها يف الشِّ أَرُجلُ

ِم الَّذيَن نَسوا الله ܀  فإِنَّ املِْسكنَي ال  َداه ܀ لِرَيجعِ األَْرشاُر إِىل َمثْوى األْموات وَجميُع األَُم يَ

ُم  ْقَو اإلنْسان ولتَدِن األَُم ْم يا رَبُّ وال يَ نَقطُع لألبِد ܀ قُ وام ورَجاَء البائِسنَي ال يَ يُْنىس عىل الدَّ

تْعلِم األَمم أَنَّها بَرش ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  ِق الرُّعَب عليها ولْ ، أَلْ َك ܀ يا رَبُّ يف َحرضَتِ

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 (٢ طيم ١/٢-١٠)

يالً إِالَّ إِذا َصارََع ِبَحَسِب األُُصول " لِ اُل إِكْ َن "َمْن يَُصارُِع ال يَ

     
      
          

  

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

(مر ٣٥/١٠-٤٥)

ا  َن َع لَ ِريُد أَْن تَْصَن ا ُمَعلِّم، نُ ُه: «يَ ا َزبََدى، وقَاال لَ َن ا، ابْ ْعُقوُب َويُوَحنَّ ا ِمْن يَُسوَع يَ َدنَ

َس  ا أَْن نَْجلِ ُه: «أَْعِطَن َع لَُكاَم؟». قاال لَ ُهاَم: «َماذَا تُِريَداِن أَْن أَْصَن ْسأَلَُك». فَقاَل لَ لَّ ما نَ كُ

اَمِن  ُهاَم يَُسوع: «إِنَُّكاَم ال تَْعلَ َسارَِك». فَقاَل لَ يِنَك، وَواِحٌد َعْن يَ يف َمْجِدَك، واِحٌد َعن مَيِ

ِة  ُموِديَّ املَْع َدا ِب َعمَّ ها أَنَا؟ أَو أَْن تَتَ بُ ا الَكأَْس الَّتي أَْرشَ بَ ِطيَعاِن أَْن تَْرشَ ان: َهْل تَْستَ بَ لُ َما تَطْ

بُها  أَْرشَ ا  أَنَ الَّتي  َكأُْس  «أَلْ يَُسوع:  ُهاَم  لَ َقاَل  فَ ِطيع».  ْستَ «نَ ُه:  لَ قاال  أَنَا؟».  َها  ِب ُد  أَتََعمَّ الَّتي 

أَْو  يِني  مَيِ َعْن  الُجلُوُس  ا  أَمَّ َها.  ِب َداِن  َعمَّ تَ ستَ َها  ِب ُد  أَتََعمَّ ا  أَنَ الَّتي  ُة  ُموِديَّ واملَْع ها،  انِ بَ ْرشَ َستَ

ُهم». َنَحُه إِالَّ لِلَّذيَن أُِعدَّ لَ َس ِيل أَْن أَْم يْ َعْن يََسارِي، فلَ

يَُسوُع  فَدَعاُهم  ا.  َويُوَحنَّ ْعُقوَب  يَ ِمْن  وَن  اظُ ْغتَ يَ َدأُوا  بَ اآلَخُرون،  الَعَرشَُة  َسِمَع  ولَامَّ 

َوُعظَاَمَءهم  ُهم،  يَُسوُدونَ ِم  األَُم ُرؤََساَء  َربُوَن  ْعتَ يُ الَّذيَن  أَنَّ  ُموَن  «تَْعلَ ُهم:  لَ اَل  وقَ ِه  يْ إِلَ

ِفيُكم  يَُكوَن  أَْن  أَرَاَد  َمْن  ْل  بَ هَكذا،  َنُكم  يْ بَ ُر  األَْم َس  يْ فلَ م  تُ أَنْ ا  أَمَّ ِهم.  يْ َعلَ وَن  َسلَّطُ تَ يَ

َجِميع؛  لْ لِ ًدا  َعبْ ُكْن  يَ لْ فَ َنُكم،  بيْ األَوََّل  يَُكوَن  أَْن  أَرَاَد  وَمْن  َخاِدًما.  ُكم  لَ ُكْن  يَ فلْ َعِظياًم، 

ِثريين». ْفَسُه ِفداًء َعْن كَ نَ ُذَل  بْ ْخُدم، ويَ يَ لِ ْل  بَ ْخَدم،  يُ لِ أِْت  يَ ْم  لَ ًضا  أَيْ َساِن  َن اإلِنْ ألَنَّ ابْ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جيلبري اسطفان)

ا صغاًرا؟!  ر لعبة الكرايس واملوسيقى عندما كّن ا ال يتذكّ ܀ من مّن
كّنا نرقص عىل إيقاع املوسيقى حول الكرايس وعند توقّف املوسيقى، كان عىل الالعبني أن 

ا العٌب  دامئً الكرايس. ولكن لألسف كان هناك  يجلسوا كالًّ منهم وبرسعة عىل إحدى 

واحٌد خارسًا ألّن الكرايس كانت أقّل عددًا من الالعبني. ها هام إبنا زبدى يف إنجيل اليوم 

يبحثان عن كرّيس الّسلطة، يبحثان بتنافس مع باقي الرسل للجلوس عن ميني ويسار 

ة الّضعيفة تبحث عن مركز إنتباه، عن تفّوق  الرّب يسوع. منذ الصغر وطبيعتنا البرشيّ

منا أّن العظيم هو الخادم املتواضع، هو من ينزل  وعن إمتيازات... لكّن الرّب يسوع يعلّ

م وليس من يصعده، هو من يغسُل األرجَل، هو من يختاُر أن يكوَن يف املكان األخري،  السلّ

هو من يحبُّ الفقراَء واملهّمشني، هو من يستعدُّ للّتضحيِة يف كلِّ يشٍء يف سبيِل األخِ 

املحبوِب، لذلك قال يسوُع: "مْن أراَد أْن يكوَن فيكم عظياًم، فليكْن لكم خادًما".

يطلبان هام  ولكن  البرشيّة  الّناحية  من  منطقيٌّ  مطلٌب  هو  ويوحّنا  يعقوب  مطلب  إّن  ܀ 
ران هام به. مل يدعا  ران به. يعتربان أّن الخريَ هو يف ما يفكّ "كّل ما يسأالنه" ، أي ما يفكّ

لكنَّ  ويخطَّط،  ويحلَم  يفّكَر  أن  لإلنسان  يحقُّ  عليهام.  وملرشوعه  الله  لفكر  ا  مكانً

ه أكرثَ ماّم يحبُّ هو نفَسه.  امِء يعرُف الخرَي أكرثَ منه، ويحبُّ ا يف السَّ املؤمَن يعرُف أنَّ له أبً

لهام  ليحّقَق  اللَه  تبعا  بل  اللِه،  ِط  مخطّ عىل  ينفتحا  مل  أنّهام  الرسولني  مشكلَة  إّن 

أحالَمهام. مل يتّفْق الرسوالن مع يسوَع عىل ذلك مسبًقا، بل تبعاه ليتقبّال منه ما يقّدمه 

ما  "كلَّ  عبَة:  الصَّ وَط  الرشُّ يفرضان  أخذا  معنّي  مركز  إىل  التوّصل  وبعد  اآلن  أّما  لهام. 

نسألُك". 

ه هو يل قبل أْن يصّوَرين يف بطِن  يدعونا اللُه إىل إكتشاِف عظمِة املرشوِع الّذي أعدَّ

ٍر برشيٍّ وكلِّ إدراٍك. لذلك، ال ميكُن أْن يرشَحه لنا، فهو  أّمي. مرشوُعه يفوُق كلَّ تصوُّ

ِة عىل اإلدراِِك.  ُدراِت البرشيّ يفوُق قُ

نحن مدعوون إلختباِر اللَه ومرشوَعه لُيدهَشنا كلَّ يوٍم وحّتى آخَر يوٍم.

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 (...)

األمان،  َة  آيَ َخالِصنا،   ِ ألْجل  َعليِه  َت  ُصلبْ وقد  املُقدَّس،  َك  َصليبُ نا،  ربَّ يا  نا  لَ ليكْن 

ِبقوَِّة مَييِنَك القديرَة، فَنْشُكرََك  ا َجميَعنا يف ِحامُه،  أُْسُرتْن ْرصِ وِسالَح الَخالص.  النَّ َة  ورايَ

وس، إىل األبد وأباَك وروَحَك الُقدُّ

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

ترتيلة الختام
يا حاِمالً صليب الفداء

܀ يا حامالً صليَب الِفداء، َصليَب الِفداْء

اْء ا الوَف ْحيَ َنا، نَحُن الّذيَن نَ ُمرَّ ِمن ِصوِب

َنا .... لِب َك يف قَ ُحبُّ

َنا َك ... َضْعُه عىل أكتاِف ْنَحِني أَنزِْل َصليبَ ܀ أماَمَك نَ

ويٌل ا قليالً ... طَريُق الخالِص طَ وارتَْح ِعنَدنَ

عىل مدِّ آمالَِك ...



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

ِفَل بتذكاِر ارتفاع صليبك  الربُّ اإلله، أن نحتَ أيُّها  ا  لَن أهِّ

َسة الَعذبَة. وِعنَدَما تَظَهُر  الثَّمني، بالتهاليل والرتانيِم املُقدَّ

وِم اآلِخر، وتبدو عالمة صليبك أكرث إشعاًعا من  يف اليَ

يَك وإىل  َع املَجَد وَالُشكَر إلَ ور، وَنَرفَ ِة النُّ ل نحُن الساجديَن لُه لُِدُخوِل َجنَّ لنؤهَّ الشمس، فَ

وس، إىل األبد. أبيَك وُروِحَك الُقدُّ

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك - بترّصف)

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

٢األحد األّول بعد عيد الصليب: طلب ابني ذبدى 

ترتيلة األحد
لحن طُوبَيك ِعيدتُا (طُوىب لِك يا كنيسة اإلميان)

نا، صاَر املِْفتاْح  ليْب،               َربَّ ُعوُد الصَّ

راْح ِة األفْ ِمْفتاَح َعْدٍن، َسليْب               َعْدٍن، جنَّ

َمْه ْق ْنُج ِمْن َهوِْل النَّ ُه آَي الرَّْحَمْه               نَ إْجَعلْ

اْر               ناِر الخاطنَي األْرشاْر نَْخلُْص ِمْن تَْعذيِب النَّ

َة األنْواْر ْدُخْل َجنَّ ْعَمْه               نَ ْغ أْخداَر النِّ لُ بْ نَ

܀܀܀

ُه ُسوْر ليْب               يا فادينا، اْجَعلْ ُعوَد الصَّ

حارِساً لبيَعِة               اإلمياِن ُوْسَع املَْعموْر

ْخريْب ـرَّ الرَّهيْب               الِخصاَم والتَّ ها الشَّ وَقِّ

الْم ْك فيها الوِئَاْم               واألماُن والسَّ ْملِ يَ وَلِ

اْم ليْب               نَْشدوَك َمدى األيَّ ياِء الصَّ تَْحَت أفْ

܀܀܀

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٩
أَيُّها  أَعزُِف،  ِبَك  هُج  تَ وأَب أَفرَُح  ܀  ِبَك  بَجميعِ عجائِ ُث  أَحَمُدَك وأَُحدِّ لْبي  قَ ِبُكلِّ  يا رَبِّ  ܀ 

܀ حنَي  وَجِهَك  أَمام  ِمن  ويَبيدوَن  يَعرُثوَن  الَوراء  إِىل  أَْعدايئ  اْرتداِد  ِعنَد  ܀  الَعيلُّ، الَْسِمَك 

َم وأَبَدَت الَرشير َمَحوَت  َمعَت األَُم َحَكمَت يل وقََضيَت جالًِسا عىل الَعرِش ديانًا عاِدالً ܀ قَ

ا  ا فاْضَمَحلَّ ذِكرُها ܀ أَمَّ رَت ُمُدنً يه، َخراٌب لِألَبَد. دَمَّ هور ܀ الَعُدوُّ قُِيضَ علَ َد الدُّ أسَمهم أَب

يا بالِربّ وِباالْسِتقامِة يَديُن  نْ َد َعرَشه لِلَقضاء ܀ فهو يَقيض لِلدُّ ُس وقد وَطَّ ِد يَجلِ الرَّبُّ فلِألَب

يَك َمن يَعرِفون  َل َعلَ وَكَّ تَ يق ܀ فيَ ا لِلَمظلوم ِحْصًنا يف زََمِن الضِّ ُكِن الرَّبُّ ِحْصًن يَ األَمم ܀ ولْ

يف  نوا  وأَعلِ ِصْهيون  ِن  ساكِ لِلرَّبِّ  اِعزِفوا  ܀  ُملتَمسيَك  تَخُذُل  ال   ، رَبُّ يا  ألَنَك،  اْسَمَك 

ِغِيضَّ  ماِء يَذكرهم وُرصاَخ الوَُضعاِء ال يَْنىس ܀ ألَجِل ُمبْ رَه ܀ فإِنَّ املُطالَِب ِبالدِّ عوِب مآثِ الشُّ

َث ِبَجميعِ تَسابيِحَك  اْرَحْمني يا رَبِّ واْنْظُر إىل بؤيس يا راِفعي ِمن أَبْواِب املَوت ܀ لِيَك أَُحدِّ

َقت  وَعلِ َحَفرَت  الَّتي  الُهوِّة  يف  األَُمُم  تََورَّطَِت  ܀  ِبَخالِصَك  ِهَج  تَ وأَب ِصْهيون  ِة  َن اْب أَبْواِب  يف 

َعلَت  ا فَ يُر مِبَ ِّ ْفَسه وأَصَدَر الَقضاء وأُِخَذ الرشِّ َمرَت ܀ أَظَهَر الرَّبُّ نَ باِك الَّتي طَ ها يف الشِّ أَرُجلُ

ِم الَّذيَن نَسوا الله ܀  فإِنَّ املِْسكنَي ال  َداه ܀ لِرَيجعِ األَْرشاُر إِىل َمثْوى األْموات وَجميُع األَُم يَ

ُم  ْقَو اإلنْسان ولتَدِن األَُم ْم يا رَبُّ وال يَ نَقطُع لألبِد ܀ قُ وام ورَجاَء البائِسنَي ال يَ يُْنىس عىل الدَّ

تْعلِم األَمم أَنَّها بَرش ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  ِق الرُّعَب عليها ولْ ، أَلْ َك ܀ يا رَبُّ يف َحرضَتِ

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 (٢ طيم ١/٢-١٠)

يالً إِالَّ إِذا َصارََع ِبَحَسِب األُُصول " لِ اُل إِكْ َن "َمْن يَُصارُِع ال يَ

     
      
          

  

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

(مر ٣٥/١٠-٤٥)

ا  َن َع لَ ِريُد أَْن تَْصَن ا ُمَعلِّم، نُ ُه: «يَ ا َزبََدى، وقَاال لَ َن ا، ابْ ْعُقوُب َويُوَحنَّ ا ِمْن يَُسوَع يَ َدنَ

َس  ا أَْن نَْجلِ ُه: «أَْعِطَن َع لَُكاَم؟». قاال لَ ُهاَم: «َماذَا تُِريَداِن أَْن أَْصَن ْسأَلَُك». فَقاَل لَ لَّ ما نَ كُ

اَمِن  ُهاَم يَُسوع: «إِنَُّكاَم ال تَْعلَ َسارَِك». فَقاَل لَ يِنَك، وَواِحٌد َعْن يَ يف َمْجِدَك، واِحٌد َعن مَيِ

ِة  ُموِديَّ املَْع َدا ِب َعمَّ ها أَنَا؟ أَو أَْن تَتَ بُ ا الَكأَْس الَّتي أَْرشَ بَ ِطيَعاِن أَْن تَْرشَ ان: َهْل تَْستَ بَ لُ َما تَطْ

بُها  أَْرشَ ا  أَنَ الَّتي  َكأُْس  «أَلْ يَُسوع:  ُهاَم  لَ َقاَل  فَ ِطيع».  ْستَ «نَ ُه:  لَ قاال  أَنَا؟».  َها  ِب ُد  أَتََعمَّ الَّتي 

أَْو  يِني  مَيِ َعْن  الُجلُوُس  ا  أَمَّ َها.  ِب َداِن  َعمَّ تَ ستَ َها  ِب ُد  أَتََعمَّ ا  أَنَ الَّتي  ُة  ُموِديَّ واملَْع ها،  انِ بَ ْرشَ َستَ

ُهم». َنَحُه إِالَّ لِلَّذيَن أُِعدَّ لَ َس ِيل أَْن أَْم يْ َعْن يََسارِي، فلَ

يَُسوُع  فَدَعاُهم  ا.  َويُوَحنَّ ْعُقوَب  يَ ِمْن  وَن  اظُ ْغتَ يَ َدأُوا  بَ اآلَخُرون،  الَعَرشَُة  َسِمَع  ولَامَّ 

َوُعظَاَمَءهم  ُهم،  يَُسوُدونَ ِم  األَُم ُرؤََساَء  َربُوَن  ْعتَ يُ الَّذيَن  أَنَّ  ُموَن  «تَْعلَ ُهم:  لَ اَل  وقَ ِه  يْ إِلَ

ِفيُكم  يَُكوَن  أَْن  أَرَاَد  َمْن  ْل  بَ هَكذا،  َنُكم  يْ بَ ُر  األَْم َس  يْ فلَ م  تُ أَنْ ا  أَمَّ ِهم.  يْ َعلَ وَن  َسلَّطُ تَ يَ

َجِميع؛  لْ لِ ًدا  َعبْ ُكْن  يَ لْ فَ َنُكم،  بيْ األَوََّل  يَُكوَن  أَْن  أَرَاَد  وَمْن  َخاِدًما.  ُكم  لَ ُكْن  يَ فلْ َعِظياًم، 

ِثريين». ْفَسُه ِفداًء َعْن كَ نَ ُذَل  بْ ْخُدم، ويَ يَ لِ ْل  بَ ْخَدم،  يُ لِ أِْت  يَ ْم  لَ ًضا  أَيْ َساِن  َن اإلِنْ ألَنَّ ابْ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جيلبري اسطفان)

ا صغاًرا؟!  ر لعبة الكرايس واملوسيقى عندما كّن ا ال يتذكّ ܀ من مّن
كّنا نرقص عىل إيقاع املوسيقى حول الكرايس وعند توقّف املوسيقى، كان عىل الالعبني أن 

ا العٌب  دامئً الكرايس. ولكن لألسف كان هناك  يجلسوا كالًّ منهم وبرسعة عىل إحدى 

واحٌد خارسًا ألّن الكرايس كانت أقّل عددًا من الالعبني. ها هام إبنا زبدى يف إنجيل اليوم 

يبحثان عن كرّيس الّسلطة، يبحثان بتنافس مع باقي الرسل للجلوس عن ميني ويسار 

ة الّضعيفة تبحث عن مركز إنتباه، عن تفّوق  الرّب يسوع. منذ الصغر وطبيعتنا البرشيّ

منا أّن العظيم هو الخادم املتواضع، هو من ينزل  وعن إمتيازات... لكّن الرّب يسوع يعلّ

م وليس من يصعده، هو من يغسُل األرجَل، هو من يختاُر أن يكوَن يف املكان األخري،  السلّ

هو من يحبُّ الفقراَء واملهّمشني، هو من يستعدُّ للّتضحيِة يف كلِّ يشٍء يف سبيِل األخِ 

املحبوِب، لذلك قال يسوُع: "مْن أراَد أْن يكوَن فيكم عظياًم، فليكْن لكم خادًما".

يطلبان هام  ولكن  البرشيّة  الّناحية  من  منطقيٌّ  مطلٌب  هو  ويوحّنا  يعقوب  مطلب  إّن  ܀ 
ران هام به. مل يدعا  ران به. يعتربان أّن الخريَ هو يف ما يفكّ "كّل ما يسأالنه" ، أي ما يفكّ

لكنَّ  ويخطَّط،  ويحلَم  يفّكَر  أن  لإلنسان  يحقُّ  عليهام.  وملرشوعه  الله  لفكر  ا  مكانً

ه أكرثَ ماّم يحبُّ هو نفَسه.  امِء يعرُف الخرَي أكرثَ منه، ويحبُّ ا يف السَّ املؤمَن يعرُف أنَّ له أبً

لهام  ليحّقَق  اللَه  تبعا  بل  اللِه،  ِط  مخطّ عىل  ينفتحا  مل  أنّهام  الرسولني  مشكلَة  إّن 

أحالَمهام. مل يتّفْق الرسوالن مع يسوَع عىل ذلك مسبًقا، بل تبعاه ليتقبّال منه ما يقّدمه 

ما  "كلَّ  عبَة:  الصَّ وَط  الرشُّ يفرضان  أخذا  معنّي  مركز  إىل  التوّصل  وبعد  اآلن  أّما  لهام. 

نسألُك". 

ه هو يل قبل أْن يصّوَرين يف بطِن  يدعونا اللُه إىل إكتشاِف عظمِة املرشوِع الّذي أعدَّ

ٍر برشيٍّ وكلِّ إدراٍك. لذلك، ال ميكُن أْن يرشَحه لنا، فهو  أّمي. مرشوُعه يفوُق كلَّ تصوُّ

ِة عىل اإلدراِِك.  ُدراِت البرشيّ يفوُق قُ

نحن مدعوون إلختباِر اللَه ومرشوَعه لُيدهَشنا كلَّ يوٍم وحّتى آخَر يوٍم.

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 (...)

األمان،  َة  آيَ َخالِصنا،   ِ ألْجل  َعليِه  َت  ُصلبْ وقد  املُقدَّس،  َك  َصليبُ نا،  ربَّ يا  نا  لَ ليكْن 

ِبقوَِّة مَييِنَك القديرَة، فَنْشُكرََك  ا َجميَعنا يف ِحامُه،  أُْسُرتْن ْرصِ وِسالَح الَخالص.  النَّ َة  ورايَ

وس، إىل األبد وأباَك وروَحَك الُقدُّ

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

ترتيلة الختام
يا حاِمالً صليب الفداء

܀ يا حامالً صليَب الِفداء، َصليَب الِفداْء

اْء ا الوَف ْحيَ َنا، نَحُن الّذيَن نَ ُمرَّ ِمن ِصوِب

َنا .... لِب َك يف قَ ُحبُّ

َنا َك ... َضْعُه عىل أكتاِف ْنَحِني أَنزِْل َصليبَ ܀ أماَمَك نَ

ويٌل ا قليالً ... طَريُق الخالِص طَ وارتَْح ِعنَدنَ

عىل مدِّ آمالَِك ...



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

ِفَل بتذكاِر ارتفاع صليبك  الربُّ اإلله، أن نحتَ أيُّها  ا  لَن أهِّ

َسة الَعذبَة. وِعنَدَما تَظَهُر  الثَّمني، بالتهاليل والرتانيِم املُقدَّ

وِم اآلِخر، وتبدو عالمة صليبك أكرث إشعاًعا من  يف اليَ

يَك وإىل  َع املَجَد وَالُشكَر إلَ ور، وَنَرفَ ِة النُّ ل نحُن الساجديَن لُه لُِدُخوِل َجنَّ لنؤهَّ الشمس، فَ

وس، إىل األبد. أبيَك وُروِحَك الُقدُّ

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك - بترّصف)

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

٣

ترتيلة األحد
لحن طُوبَيك ِعيدتُا (طُوىب لِك يا كنيسة اإلميان)

نا، صاَر املِْفتاْح  ليْب،               َربَّ ُعوُد الصَّ

راْح ِة األفْ ِمْفتاَح َعْدٍن، َسليْب               َعْدٍن، جنَّ

َمْه ْق ْنُج ِمْن َهوِْل النَّ ُه آَي الرَّْحَمْه               نَ إْجَعلْ

اْر               ناِر الخاطنَي األْرشاْر نَْخلُْص ِمْن تَْعذيِب النَّ

َة األنْواْر ْدُخْل َجنَّ ْعَمْه               نَ ْغ أْخداَر النِّ لُ بْ نَ

܀܀܀

ُه ُسوْر ليْب               يا فادينا، اْجَعلْ ُعوَد الصَّ

حارِساً لبيَعِة               اإلمياِن ُوْسَع املَْعموْر

ْخريْب ـرَّ الرَّهيْب               الِخصاَم والتَّ ها الشَّ وَقِّ

الْم ْك فيها الوِئَاْم               واألماُن والسَّ ْملِ يَ وَلِ

اْم ليْب               نَْشدوَك َمدى األيَّ ياِء الصَّ تَْحَت أفْ

܀܀܀

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٩
أَيُّها  أَعزُِف،  ِبَك  هُج  تَ وأَب أَفرَُح  ܀  ِبَك  بَجميعِ عجائِ ُث  أَحَمُدَك وأَُحدِّ لْبي  قَ ِبُكلِّ  يا رَبِّ  ܀ 

܀ حنَي  وَجِهَك  أَمام  ِمن  ويَبيدوَن  يَعرُثوَن  الَوراء  إِىل  أَْعدايئ  اْرتداِد  ِعنَد  ܀  الَعيلُّ، الَْسِمَك 

َم وأَبَدَت الَرشير َمَحوَت  َمعَت األَُم َحَكمَت يل وقََضيَت جالًِسا عىل الَعرِش ديانًا عاِدالً ܀ قَ

ا  ا فاْضَمَحلَّ ذِكرُها ܀ أَمَّ رَت ُمُدنً يه، َخراٌب لِألَبَد. دَمَّ هور ܀ الَعُدوُّ قُِيضَ علَ َد الدُّ أسَمهم أَب

يا بالِربّ وِباالْسِتقامِة يَديُن  نْ َد َعرَشه لِلَقضاء ܀ فهو يَقيض لِلدُّ ُس وقد وَطَّ ِد يَجلِ الرَّبُّ فلِألَب

يَك َمن يَعرِفون  َل َعلَ وَكَّ تَ يق ܀ فيَ ا لِلَمظلوم ِحْصًنا يف زََمِن الضِّ ُكِن الرَّبُّ ِحْصًن يَ األَمم ܀ ولْ

يف  نوا  وأَعلِ ِصْهيون  ِن  ساكِ لِلرَّبِّ  اِعزِفوا  ܀  ُملتَمسيَك  تَخُذُل  ال   ، رَبُّ يا  ألَنَك،  اْسَمَك 

ِغِيضَّ  ماِء يَذكرهم وُرصاَخ الوَُضعاِء ال يَْنىس ܀ ألَجِل ُمبْ رَه ܀ فإِنَّ املُطالَِب ِبالدِّ عوِب مآثِ الشُّ

َث ِبَجميعِ تَسابيِحَك  اْرَحْمني يا رَبِّ واْنْظُر إىل بؤيس يا راِفعي ِمن أَبْواِب املَوت ܀ لِيَك أَُحدِّ

َقت  وَعلِ َحَفرَت  الَّتي  الُهوِّة  يف  األَُمُم  تََورَّطَِت  ܀  ِبَخالِصَك  ِهَج  تَ وأَب ِصْهيون  ِة  َن اْب أَبْواِب  يف 

َعلَت  ا فَ يُر مِبَ ِّ ْفَسه وأَصَدَر الَقضاء وأُِخَذ الرشِّ َمرَت ܀ أَظَهَر الرَّبُّ نَ باِك الَّتي طَ ها يف الشِّ أَرُجلُ

ِم الَّذيَن نَسوا الله ܀  فإِنَّ املِْسكنَي ال  َداه ܀ لِرَيجعِ األَْرشاُر إِىل َمثْوى األْموات وَجميُع األَُم يَ

ُم  ْقَو اإلنْسان ولتَدِن األَُم ْم يا رَبُّ وال يَ نَقطُع لألبِد ܀ قُ وام ورَجاَء البائِسنَي ال يَ يُْنىس عىل الدَّ

تْعلِم األَمم أَنَّها بَرش ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  ِق الرُّعَب عليها ولْ ، أَلْ َك ܀ يا رَبُّ يف َحرضَتِ

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 (٢ طيم ١/٢-١٠)

يالً إِالَّ إِذا َصارََع ِبَحَسِب األُُصول " لِ اُل إِكْ َن "َمْن يَُصارُِع ال يَ

     
      
          

  

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

(مر ٣٥/١٠-٤٥)

ا  َن َع لَ ِريُد أَْن تَْصَن ا ُمَعلِّم، نُ ُه: «يَ ا َزبََدى، وقَاال لَ َن ا، ابْ ْعُقوُب َويُوَحنَّ ا ِمْن يَُسوَع يَ َدنَ

َس  ا أَْن نَْجلِ ُه: «أَْعِطَن َع لَُكاَم؟». قاال لَ ُهاَم: «َماذَا تُِريَداِن أَْن أَْصَن ْسأَلَُك». فَقاَل لَ لَّ ما نَ كُ

اَمِن  ُهاَم يَُسوع: «إِنَُّكاَم ال تَْعلَ َسارَِك». فَقاَل لَ يِنَك، وَواِحٌد َعْن يَ يف َمْجِدَك، واِحٌد َعن مَيِ

ِة  ُموِديَّ املَْع َدا ِب َعمَّ ها أَنَا؟ أَو أَْن تَتَ بُ ا الَكأَْس الَّتي أَْرشَ بَ ِطيَعاِن أَْن تَْرشَ ان: َهْل تَْستَ بَ لُ َما تَطْ

بُها  أَْرشَ ا  أَنَ الَّتي  َكأُْس  «أَلْ يَُسوع:  ُهاَم  لَ َقاَل  فَ ِطيع».  ْستَ «نَ ُه:  لَ قاال  أَنَا؟».  َها  ِب ُد  أَتََعمَّ الَّتي 

أَْو  يِني  مَيِ َعْن  الُجلُوُس  ا  أَمَّ َها.  ِب َداِن  َعمَّ تَ ستَ َها  ِب ُد  أَتََعمَّ ا  أَنَ الَّتي  ُة  ُموِديَّ واملَْع ها،  انِ بَ ْرشَ َستَ

ُهم». َنَحُه إِالَّ لِلَّذيَن أُِعدَّ لَ َس ِيل أَْن أَْم يْ َعْن يََسارِي، فلَ

يَُسوُع  فَدَعاُهم  ا.  َويُوَحنَّ ْعُقوَب  يَ ِمْن  وَن  اظُ ْغتَ يَ َدأُوا  بَ اآلَخُرون،  الَعَرشَُة  َسِمَع  ولَامَّ 

َوُعظَاَمَءهم  ُهم،  يَُسوُدونَ ِم  األَُم ُرؤََساَء  َربُوَن  ْعتَ يُ الَّذيَن  أَنَّ  ُموَن  «تَْعلَ ُهم:  لَ اَل  وقَ ِه  يْ إِلَ

ِفيُكم  يَُكوَن  أَْن  أَرَاَد  َمْن  ْل  بَ هَكذا،  َنُكم  يْ بَ ُر  األَْم َس  يْ فلَ م  تُ أَنْ ا  أَمَّ ِهم.  يْ َعلَ وَن  َسلَّطُ تَ يَ

َجِميع؛  لْ لِ ًدا  َعبْ ُكْن  يَ لْ فَ َنُكم،  بيْ األَوََّل  يَُكوَن  أَْن  أَرَاَد  وَمْن  َخاِدًما.  ُكم  لَ ُكْن  يَ فلْ َعِظياًم، 

ِثريين». ْفَسُه ِفداًء َعْن كَ نَ ُذَل  بْ ْخُدم، ويَ يَ لِ ْل  بَ ْخَدم،  يُ لِ أِْت  يَ ْم  لَ ًضا  أَيْ َساِن  َن اإلِنْ ألَنَّ ابْ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جيلبري اسطفان)

ا صغاًرا؟!  ر لعبة الكرايس واملوسيقى عندما كّن ا ال يتذكّ ܀ من مّن
كّنا نرقص عىل إيقاع املوسيقى حول الكرايس وعند توقّف املوسيقى، كان عىل الالعبني أن 

ا العٌب  دامئً الكرايس. ولكن لألسف كان هناك  يجلسوا كالًّ منهم وبرسعة عىل إحدى 

واحٌد خارسًا ألّن الكرايس كانت أقّل عددًا من الالعبني. ها هام إبنا زبدى يف إنجيل اليوم 

يبحثان عن كرّيس الّسلطة، يبحثان بتنافس مع باقي الرسل للجلوس عن ميني ويسار 

ة الّضعيفة تبحث عن مركز إنتباه، عن تفّوق  الرّب يسوع. منذ الصغر وطبيعتنا البرشيّ

منا أّن العظيم هو الخادم املتواضع، هو من ينزل  وعن إمتيازات... لكّن الرّب يسوع يعلّ

م وليس من يصعده، هو من يغسُل األرجَل، هو من يختاُر أن يكوَن يف املكان األخري،  السلّ

هو من يحبُّ الفقراَء واملهّمشني، هو من يستعدُّ للّتضحيِة يف كلِّ يشٍء يف سبيِل األخِ 

املحبوِب، لذلك قال يسوُع: "مْن أراَد أْن يكوَن فيكم عظياًم، فليكْن لكم خادًما".

يطلبان هام  ولكن  البرشيّة  الّناحية  من  منطقيٌّ  مطلٌب  هو  ويوحّنا  يعقوب  مطلب  إّن  ܀ 
ران هام به. مل يدعا  ران به. يعتربان أّن الخريَ هو يف ما يفكّ "كّل ما يسأالنه" ، أي ما يفكّ

لكنَّ  ويخطَّط،  ويحلَم  يفّكَر  أن  لإلنسان  يحقُّ  عليهام.  وملرشوعه  الله  لفكر  ا  مكانً

ه أكرثَ ماّم يحبُّ هو نفَسه.  امِء يعرُف الخرَي أكرثَ منه، ويحبُّ ا يف السَّ املؤمَن يعرُف أنَّ له أبً

لهام  ليحّقَق  اللَه  تبعا  بل  اللِه،  ِط  مخطّ عىل  ينفتحا  مل  أنّهام  الرسولني  مشكلَة  إّن 

أحالَمهام. مل يتّفْق الرسوالن مع يسوَع عىل ذلك مسبًقا، بل تبعاه ليتقبّال منه ما يقّدمه 

ما  "كلَّ  عبَة:  الصَّ وَط  الرشُّ يفرضان  أخذا  معنّي  مركز  إىل  التوّصل  وبعد  اآلن  أّما  لهام. 

نسألُك". 

األحد األّول بعد عيد الصليب: طلب ابني ذبدى 

ه هو يل قبل أْن يصّوَرين يف بطِن  يدعونا اللُه إىل إكتشاِف عظمِة املرشوِع الّذي أعدَّ

ٍر برشيٍّ وكلِّ إدراٍك. لذلك، ال ميكُن أْن يرشَحه لنا، فهو  أّمي. مرشوُعه يفوُق كلَّ تصوُّ

ِة عىل اإلدراِِك.  ُدراِت البرشيّ يفوُق قُ

نحن مدعوون إلختباِر اللَه ومرشوَعه لُيدهَشنا كلَّ يوٍم وحّتى آخَر يوٍم.

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 (...)

األمان،  َة  آيَ َخالِصنا،   ِ ألْجل  َعليِه  َت  ُصلبْ وقد  املُقدَّس،  َك  َصليبُ نا،  ربَّ يا  نا  لَ ليكْن 

ِبقوَِّة مَييِنَك القديرَة، فَنْشُكرََك  ا َجميَعنا يف ِحامُه،  أُْسُرتْن ْرصِ وِسالَح الَخالص.  النَّ َة  ورايَ

وس، إىل األبد وأباَك وروَحَك الُقدُّ

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

ترتيلة الختام
يا حاِمالً صليب الفداء

܀ يا حامالً صليَب الِفداء، َصليَب الِفداْء

اْء ا الوَف ْحيَ َنا، نَحُن الّذيَن نَ ُمرَّ ِمن ِصوِب

َنا .... لِب َك يف قَ ُحبُّ

َنا َك ... َضْعُه عىل أكتاِف ْنَحِني أَنزِْل َصليبَ ܀ أماَمَك نَ

ويٌل ا قليالً ... طَريُق الخالِص طَ وارتَْح ِعنَدنَ

عىل مدِّ آمالَِك ...



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

ِفَل بتذكاِر ارتفاع صليبك  الربُّ اإلله، أن نحتَ أيُّها  ا  لَن أهِّ

َسة الَعذبَة. وِعنَدَما تَظَهُر  الثَّمني، بالتهاليل والرتانيِم املُقدَّ

وِم اآلِخر، وتبدو عالمة صليبك أكرث إشعاًعا من  يف اليَ

يَك وإىل  َع املَجَد وَالُشكَر إلَ ور، وَنَرفَ ِة النُّ ل نحُن الساجديَن لُه لُِدُخوِل َجنَّ لنؤهَّ الشمس، فَ

وس، إىل األبد. أبيَك وُروِحَك الُقدُّ

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك - بترّصف)

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 طُوبَيك ِعيدتُا (طُوىب لِك يا كنيسة اإلميان)

نا، صاَر املِْفتاْح  ليْب،               َربَّ ُعوُد الصَّ

راْح ِة األفْ ِمْفتاَح َعْدٍن، َسليْب               َعْدٍن، جنَّ

َمْه ْق ْنُج ِمْن َهوِْل النَّ ُه آَي الرَّْحَمْه               نَ إْجَعلْ

اْر               ناِر الخاطنَي األْرشاْر نَْخلُْص ِمْن تَْعذيِب النَّ

َة األنْواْر ْدُخْل َجنَّ ْعَمْه               نَ ْغ أْخداَر النِّ لُ بْ نَ

܀܀܀

ُه ُسوْر ليْب               يا فادينا، اْجَعلْ ُعوَد الصَّ

حارِساً لبيَعِة               اإلمياِن ُوْسَع املَْعموْر

ْخريْب ـرَّ الرَّهيْب               الِخصاَم والتَّ ها الشَّ وَقِّ

الْم ْك فيها الوِئَاْم               واألماُن والسَّ ْملِ يَ وَلِ

اْم ليْب               نَْشدوَك َمدى األيَّ ياِء الصَّ تَْحَت أفْ

܀܀܀

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٩
أَيُّها  أَعزُِف،  ِبَك  هُج  تَ وأَب أَفرَُح  ܀  ِبَك  بَجميعِ عجائِ ُث  أَحَمُدَك وأَُحدِّ لْبي  قَ ِبُكلِّ  يا رَبِّ  ܀ 

܀ حنَي  وَجِهَك  أَمام  ِمن  ويَبيدوَن  يَعرُثوَن  الَوراء  إِىل  أَْعدايئ  اْرتداِد  ِعنَد  ܀  الَعيلُّ، الَْسِمَك 

َم وأَبَدَت الَرشير َمَحوَت  َمعَت األَُم َحَكمَت يل وقََضيَت جالًِسا عىل الَعرِش ديانًا عاِدالً ܀ قَ

ا  ا فاْضَمَحلَّ ذِكرُها ܀ أَمَّ رَت ُمُدنً يه، َخراٌب لِألَبَد. دَمَّ هور ܀ الَعُدوُّ قُِيضَ علَ َد الدُّ أسَمهم أَب

يا بالِربّ وِباالْسِتقامِة يَديُن  نْ َد َعرَشه لِلَقضاء ܀ فهو يَقيض لِلدُّ ُس وقد وَطَّ ِد يَجلِ الرَّبُّ فلِألَب

يَك َمن يَعرِفون  َل َعلَ وَكَّ تَ يق ܀ فيَ ا لِلَمظلوم ِحْصًنا يف زََمِن الضِّ ُكِن الرَّبُّ ِحْصًن يَ األَمم ܀ ولْ

يف  نوا  وأَعلِ ِصْهيون  ِن  ساكِ لِلرَّبِّ  اِعزِفوا  ܀  ُملتَمسيَك  تَخُذُل  ال   ، رَبُّ يا  ألَنَك،  اْسَمَك 

ِغِيضَّ  ماِء يَذكرهم وُرصاَخ الوَُضعاِء ال يَْنىس ܀ ألَجِل ُمبْ رَه ܀ فإِنَّ املُطالَِب ِبالدِّ عوِب مآثِ الشُّ

َث ِبَجميعِ تَسابيِحَك  اْرَحْمني يا رَبِّ واْنْظُر إىل بؤيس يا راِفعي ِمن أَبْواِب املَوت ܀ لِيَك أَُحدِّ

َقت  وَعلِ َحَفرَت  الَّتي  الُهوِّة  يف  األَُمُم  تََورَّطَِت  ܀  ِبَخالِصَك  ِهَج  تَ وأَب ِصْهيون  ِة  َن اْب أَبْواِب  يف 

َعلَت  ا فَ يُر مِبَ ِّ ْفَسه وأَصَدَر الَقضاء وأُِخَذ الرشِّ َمرَت ܀ أَظَهَر الرَّبُّ نَ باِك الَّتي طَ ها يف الشِّ أَرُجلُ

ِم الَّذيَن نَسوا الله ܀  فإِنَّ املِْسكنَي ال  َداه ܀ لِرَيجعِ األَْرشاُر إِىل َمثْوى األْموات وَجميُع األَُم يَ

ُم  ْقَو اإلنْسان ولتَدِن األَُم ْم يا رَبُّ وال يَ نَقطُع لألبِد ܀ قُ وام ورَجاَء البائِسنَي ال يَ يُْنىس عىل الدَّ

تْعلِم األَمم أَنَّها بَرش ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  ِق الرُّعَب عليها ولْ ، أَلْ َك ܀ يا رَبُّ يف َحرضَتِ

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 (٢ طيم ١/٢-١٠)

يالً إِالَّ إِذا َصارََع ِبَحَسِب األُُصول " لِ اُل إِكْ َن "َمْن يَُصارُِع ال يَ

     
      
          

  

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

(مر ٣٥/١٠-٤٥)

ا  َن َع لَ ِريُد أَْن تَْصَن ا ُمَعلِّم، نُ ُه: «يَ ا َزبََدى، وقَاال لَ َن ا، ابْ ْعُقوُب َويُوَحنَّ ا ِمْن يَُسوَع يَ َدنَ

َس  ا أَْن نَْجلِ ُه: «أَْعِطَن َع لَُكاَم؟». قاال لَ ُهاَم: «َماذَا تُِريَداِن أَْن أَْصَن ْسأَلَُك». فَقاَل لَ لَّ ما نَ كُ

اَمِن  ُهاَم يَُسوع: «إِنَُّكاَم ال تَْعلَ َسارَِك». فَقاَل لَ يِنَك، وَواِحٌد َعْن يَ يف َمْجِدَك، واِحٌد َعن مَيِ

ِة  ُموِديَّ املَْع َدا ِب َعمَّ ها أَنَا؟ أَو أَْن تَتَ بُ ا الَكأَْس الَّتي أَْرشَ بَ ِطيَعاِن أَْن تَْرشَ ان: َهْل تَْستَ بَ لُ َما تَطْ

بُها  أَْرشَ ا  أَنَ الَّتي  َكأُْس  «أَلْ يَُسوع:  ُهاَم  لَ َقاَل  فَ ِطيع».  ْستَ «نَ ُه:  لَ قاال  أَنَا؟».  َها  ِب ُد  أَتََعمَّ الَّتي 

أَْو  يِني  مَيِ َعْن  الُجلُوُس  ا  أَمَّ َها.  ِب َداِن  َعمَّ تَ ستَ َها  ِب ُد  أَتََعمَّ ا  أَنَ الَّتي  ُة  ُموِديَّ واملَْع ها،  انِ بَ ْرشَ َستَ

ُهم». َنَحُه إِالَّ لِلَّذيَن أُِعدَّ لَ َس ِيل أَْن أَْم يْ َعْن يََسارِي، فلَ

يَُسوُع  فَدَعاُهم  ا.  َويُوَحنَّ ْعُقوَب  يَ ِمْن  وَن  اظُ ْغتَ يَ َدأُوا  بَ اآلَخُرون،  الَعَرشَُة  َسِمَع  ولَامَّ 

َوُعظَاَمَءهم  ُهم،  يَُسوُدونَ ِم  األَُم ُرؤََساَء  َربُوَن  ْعتَ يُ الَّذيَن  أَنَّ  ُموَن  «تَْعلَ ُهم:  لَ اَل  وقَ ِه  يْ إِلَ

ِفيُكم  يَُكوَن  أَْن  أَرَاَد  َمْن  ْل  بَ هَكذا،  َنُكم  يْ بَ ُر  األَْم َس  يْ فلَ م  تُ أَنْ ا  أَمَّ ِهم.  يْ َعلَ وَن  َسلَّطُ تَ يَ

َجِميع؛  لْ لِ ًدا  َعبْ ُكْن  يَ لْ فَ َنُكم،  بيْ األَوََّل  يَُكوَن  أَْن  أَرَاَد  وَمْن  َخاِدًما.  ُكم  لَ ُكْن  يَ فلْ َعِظياًم، 

ِثريين». ْفَسُه ِفداًء َعْن كَ نَ ُذَل  بْ ْخُدم، ويَ يَ لِ ْل  بَ ْخَدم،  يُ لِ أِْت  يَ ْم  لَ ًضا  أَيْ َساِن  َن اإلِنْ ألَنَّ ابْ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جيلبري اسطفان)

ا صغاًرا؟!  ر لعبة الكرايس واملوسيقى عندما كّن ا ال يتذكّ ܀ من مّن
كّنا نرقص عىل إيقاع املوسيقى حول الكرايس وعند توقّف املوسيقى، كان عىل الالعبني أن 

ا العٌب  دامئً الكرايس. ولكن لألسف كان هناك  يجلسوا كالًّ منهم وبرسعة عىل إحدى 

واحٌد خارسًا ألّن الكرايس كانت أقّل عددًا من الالعبني. ها هام إبنا زبدى يف إنجيل اليوم 

يبحثان عن كرّيس الّسلطة، يبحثان بتنافس مع باقي الرسل للجلوس عن ميني ويسار 

ة الّضعيفة تبحث عن مركز إنتباه، عن تفّوق  الرّب يسوع. منذ الصغر وطبيعتنا البرشيّ

منا أّن العظيم هو الخادم املتواضع، هو من ينزل  وعن إمتيازات... لكّن الرّب يسوع يعلّ

م وليس من يصعده، هو من يغسُل األرجَل، هو من يختاُر أن يكوَن يف املكان األخري،  السلّ

هو من يحبُّ الفقراَء واملهّمشني، هو من يستعدُّ للّتضحيِة يف كلِّ يشٍء يف سبيِل األخِ 

املحبوِب، لذلك قال يسوُع: "مْن أراَد أْن يكوَن فيكم عظياًم، فليكْن لكم خادًما".

يطلبان هام  ولكن  البرشيّة  الّناحية  من  منطقيٌّ  مطلٌب  هو  ويوحّنا  يعقوب  مطلب  إّن  ܀ 
ران هام به. مل يدعا  ران به. يعتربان أّن الخريَ هو يف ما يفكّ "كّل ما يسأالنه" ، أي ما يفكّ

لكنَّ  ويخطَّط،  ويحلَم  يفّكَر  أن  لإلنسان  يحقُّ  عليهام.  وملرشوعه  الله  لفكر  ا  مكانً

ه أكرثَ ماّم يحبُّ هو نفَسه.  امِء يعرُف الخرَي أكرثَ منه، ويحبُّ ا يف السَّ املؤمَن يعرُف أنَّ له أبً

لهام  ليحّقَق  اللَه  تبعا  بل  اللِه،  ِط  مخطّ عىل  ينفتحا  مل  أنّهام  الرسولني  مشكلَة  إّن 

أحالَمهام. مل يتّفْق الرسوالن مع يسوَع عىل ذلك مسبًقا، بل تبعاه ليتقبّال منه ما يقّدمه 

ما  "كلَّ  عبَة:  الصَّ وَط  الرشُّ يفرضان  أخذا  معنّي  مركز  إىل  التوّصل  وبعد  اآلن  أّما  لهام. 

نسألُك". 
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ه هو يل قبل أْن يصّوَرين يف بطِن  يدعونا اللُه إىل إكتشاِف عظمِة املرشوِع الّذي أعدَّ

ٍر برشيٍّ وكلِّ إدراٍك. لذلك، ال ميكُن أْن يرشَحه لنا، فهو  أّمي. مرشوُعه يفوُق كلَّ تصوُّ

ِة عىل اإلدراِِك.  ُدراِت البرشيّ يفوُق قُ

نحن مدعوون إلختباِر اللَه ومرشوَعه لُيدهَشنا كلَّ يوٍم وحّتى آخَر يوٍم.

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 (...)

األمان،  َة  آيَ َخالِصنا،   ِ ألْجل  َعليِه  َت  ُصلبْ وقد  املُقدَّس،  َك  َصليبُ نا،  ربَّ يا  نا  لَ ليكْن 

ِبقوَِّة مَييِنَك القديرَة، فَنْشُكرََك  ا َجميَعنا يف ِحامُه،  أُْسُرتْن ْرصِ وِسالَح الَخالص.  النَّ َة  ورايَ

وس، إىل األبد وأباَك وروَحَك الُقدُّ

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

ترتيلة الختام
يا حاِمالً صليب الفداء

܀ يا حامالً صليَب الِفداء، َصليَب الِفداْء

اْء ا الوَف ْحيَ َنا، نَحُن الّذيَن نَ ُمرَّ ِمن ِصوِب

َنا .... لِب َك يف قَ ُحبُّ

َنا َك ... َضْعُه عىل أكتاِف ْنَحِني أَنزِْل َصليبَ ܀ أماَمَك نَ

ويٌل ا قليالً ... طَريُق الخالِص طَ وارتَْح ِعنَدنَ

عىل مدِّ آمالَِك ...



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

ِفَل بتذكاِر ارتفاع صليبك  الربُّ اإلله، أن نحتَ أيُّها  ا  لَن أهِّ

َسة الَعذبَة. وِعنَدَما تَظَهُر  الثَّمني، بالتهاليل والرتانيِم املُقدَّ

وِم اآلِخر، وتبدو عالمة صليبك أكرث إشعاًعا من  يف اليَ

يَك وإىل  َع املَجَد وَالُشكَر إلَ ور، وَنَرفَ ِة النُّ ل نحُن الساجديَن لُه لُِدُخوِل َجنَّ لنؤهَّ الشمس، فَ

وس، إىل األبد. أبيَك وُروِحَك الُقدُّ

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك - بترّصف)

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 طُوبَيك ِعيدتُا (طُوىب لِك يا كنيسة اإلميان)

نا، صاَر املِْفتاْح  ليْب،               َربَّ ُعوُد الصَّ

راْح ِة األفْ ِمْفتاَح َعْدٍن، َسليْب               َعْدٍن، جنَّ

َمْه ْق ْنُج ِمْن َهوِْل النَّ ُه آَي الرَّْحَمْه               نَ إْجَعلْ

اْر               ناِر الخاطنَي األْرشاْر نَْخلُْص ِمْن تَْعذيِب النَّ

َة األنْواْر ْدُخْل َجنَّ ْعَمْه               نَ ْغ أْخداَر النِّ لُ بْ نَ

܀܀܀

ُه ُسوْر ليْب               يا فادينا، اْجَعلْ ُعوَد الصَّ

حارِساً لبيَعِة               اإلمياِن ُوْسَع املَْعموْر

ْخريْب ـرَّ الرَّهيْب               الِخصاَم والتَّ ها الشَّ وَقِّ

الْم ْك فيها الوِئَاْم               واألماُن والسَّ ْملِ يَ وَلِ

اْم ليْب               نَْشدوَك َمدى األيَّ ياِء الصَّ تَْحَت أفْ

܀܀܀

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٩
أَيُّها  أَعزُِف،  ِبَك  هُج  تَ وأَب أَفرَُح  ܀  ِبَك  بَجميعِ عجائِ ُث  أَحَمُدَك وأَُحدِّ لْبي  قَ ِبُكلِّ  يا رَبِّ  ܀ 

܀ حنَي  وَجِهَك  أَمام  ِمن  ويَبيدوَن  يَعرُثوَن  الَوراء  إِىل  أَْعدايئ  اْرتداِد  ِعنَد  ܀  الَعيلُّ، الَْسِمَك 

َم وأَبَدَت الَرشير َمَحوَت  َمعَت األَُم َحَكمَت يل وقََضيَت جالًِسا عىل الَعرِش ديانًا عاِدالً ܀ قَ

ا  ا فاْضَمَحلَّ ذِكرُها ܀ أَمَّ رَت ُمُدنً يه، َخراٌب لِألَبَد. دَمَّ هور ܀ الَعُدوُّ قُِيضَ علَ َد الدُّ أسَمهم أَب

يا بالِربّ وِباالْسِتقامِة يَديُن  نْ َد َعرَشه لِلَقضاء ܀ فهو يَقيض لِلدُّ ُس وقد وَطَّ ِد يَجلِ الرَّبُّ فلِألَب

يَك َمن يَعرِفون  َل َعلَ وَكَّ تَ يق ܀ فيَ ا لِلَمظلوم ِحْصًنا يف زََمِن الضِّ ُكِن الرَّبُّ ِحْصًن يَ األَمم ܀ ولْ

يف  نوا  وأَعلِ ِصْهيون  ِن  ساكِ لِلرَّبِّ  اِعزِفوا  ܀  ُملتَمسيَك  تَخُذُل  ال   ، رَبُّ يا  ألَنَك،  اْسَمَك 

ِغِيضَّ  ماِء يَذكرهم وُرصاَخ الوَُضعاِء ال يَْنىس ܀ ألَجِل ُمبْ رَه ܀ فإِنَّ املُطالَِب ِبالدِّ عوِب مآثِ الشُّ

َث ِبَجميعِ تَسابيِحَك  اْرَحْمني يا رَبِّ واْنْظُر إىل بؤيس يا راِفعي ِمن أَبْواِب املَوت ܀ لِيَك أَُحدِّ

َقت  وَعلِ َحَفرَت  الَّتي  الُهوِّة  يف  األَُمُم  تََورَّطَِت  ܀  ِبَخالِصَك  ِهَج  تَ وأَب ِصْهيون  ِة  َن اْب أَبْواِب  يف 

َعلَت  ا فَ يُر مِبَ ِّ ْفَسه وأَصَدَر الَقضاء وأُِخَذ الرشِّ َمرَت ܀ أَظَهَر الرَّبُّ نَ باِك الَّتي طَ ها يف الشِّ أَرُجلُ

ِم الَّذيَن نَسوا الله ܀  فإِنَّ املِْسكنَي ال  َداه ܀ لِرَيجعِ األَْرشاُر إِىل َمثْوى األْموات وَجميُع األَُم يَ

ُم  ْقَو اإلنْسان ولتَدِن األَُم ْم يا رَبُّ وال يَ نَقطُع لألبِد ܀ قُ وام ورَجاَء البائِسنَي ال يَ يُْنىس عىل الدَّ

تْعلِم األَمم أَنَّها بَرش ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  ِق الرُّعَب عليها ولْ ، أَلْ َك ܀ يا رَبُّ يف َحرضَتِ

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 (٢ طيم ١/٢-١٠)

يالً إِالَّ إِذا َصارََع ِبَحَسِب األُُصول " لِ اُل إِكْ َن "َمْن يَُصارُِع ال يَ

     
      
          

  

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

(مر ٣٥/١٠-٤٥)

ا  َن َع لَ ِريُد أَْن تَْصَن ا ُمَعلِّم، نُ ُه: «يَ ا َزبََدى، وقَاال لَ َن ا، ابْ ْعُقوُب َويُوَحنَّ ا ِمْن يَُسوَع يَ َدنَ

َس  ا أَْن نَْجلِ ُه: «أَْعِطَن َع لَُكاَم؟». قاال لَ ُهاَم: «َماذَا تُِريَداِن أَْن أَْصَن ْسأَلَُك». فَقاَل لَ لَّ ما نَ كُ

اَمِن  ُهاَم يَُسوع: «إِنَُّكاَم ال تَْعلَ َسارَِك». فَقاَل لَ يِنَك، وَواِحٌد َعْن يَ يف َمْجِدَك، واِحٌد َعن مَيِ

ِة  ُموِديَّ املَْع َدا ِب َعمَّ ها أَنَا؟ أَو أَْن تَتَ بُ ا الَكأَْس الَّتي أَْرشَ بَ ِطيَعاِن أَْن تَْرشَ ان: َهْل تَْستَ بَ لُ َما تَطْ

بُها  أَْرشَ ا  أَنَ الَّتي  َكأُْس  «أَلْ يَُسوع:  ُهاَم  لَ َقاَل  فَ ِطيع».  ْستَ «نَ ُه:  لَ قاال  أَنَا؟».  َها  ِب ُد  أَتََعمَّ الَّتي 

أَْو  يِني  مَيِ َعْن  الُجلُوُس  ا  أَمَّ َها.  ِب َداِن  َعمَّ تَ ستَ َها  ِب ُد  أَتََعمَّ ا  أَنَ الَّتي  ُة  ُموِديَّ واملَْع ها،  انِ بَ ْرشَ َستَ

ُهم». َنَحُه إِالَّ لِلَّذيَن أُِعدَّ لَ َس ِيل أَْن أَْم يْ َعْن يََسارِي، فلَ

يَُسوُع  فَدَعاُهم  ا.  َويُوَحنَّ ْعُقوَب  يَ ِمْن  وَن  اظُ ْغتَ يَ َدأُوا  بَ اآلَخُرون،  الَعَرشَُة  َسِمَع  ولَامَّ 

َوُعظَاَمَءهم  ُهم،  يَُسوُدونَ ِم  األَُم ُرؤََساَء  َربُوَن  ْعتَ يُ الَّذيَن  أَنَّ  ُموَن  «تَْعلَ ُهم:  لَ اَل  وقَ ِه  يْ إِلَ

ِفيُكم  يَُكوَن  أَْن  أَرَاَد  َمْن  ْل  بَ هَكذا،  َنُكم  يْ بَ ُر  األَْم َس  يْ فلَ م  تُ أَنْ ا  أَمَّ ِهم.  يْ َعلَ وَن  َسلَّطُ تَ يَ

َجِميع؛  لْ لِ ًدا  َعبْ ُكْن  يَ لْ فَ َنُكم،  بيْ األَوََّل  يَُكوَن  أَْن  أَرَاَد  وَمْن  َخاِدًما.  ُكم  لَ ُكْن  يَ فلْ َعِظياًم، 

ِثريين». ْفَسُه ِفداًء َعْن كَ نَ ُذَل  بْ ْخُدم، ويَ يَ لِ ْل  بَ ْخَدم،  يُ لِ أِْت  يَ ْم  لَ ًضا  أَيْ َساِن  َن اإلِنْ ألَنَّ ابْ
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 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جيلبري اسطفان)

ا صغاًرا؟!  ر لعبة الكرايس واملوسيقى عندما كّن ا ال يتذكّ ܀ من مّن
كّنا نرقص عىل إيقاع املوسيقى حول الكرايس وعند توقّف املوسيقى، كان عىل الالعبني أن 

ا العٌب  دامئً الكرايس. ولكن لألسف كان هناك  يجلسوا كالًّ منهم وبرسعة عىل إحدى 

واحٌد خارسًا ألّن الكرايس كانت أقّل عددًا من الالعبني. ها هام إبنا زبدى يف إنجيل اليوم 

يبحثان عن كرّيس الّسلطة، يبحثان بتنافس مع باقي الرسل للجلوس عن ميني ويسار 

ة الّضعيفة تبحث عن مركز إنتباه، عن تفّوق  الرّب يسوع. منذ الصغر وطبيعتنا البرشيّ

منا أّن العظيم هو الخادم املتواضع، هو من ينزل  وعن إمتيازات... لكّن الرّب يسوع يعلّ

م وليس من يصعده، هو من يغسُل األرجَل، هو من يختاُر أن يكوَن يف املكان األخري،  السلّ

هو من يحبُّ الفقراَء واملهّمشني، هو من يستعدُّ للّتضحيِة يف كلِّ يشٍء يف سبيِل األخِ 

املحبوِب، لذلك قال يسوُع: "مْن أراَد أْن يكوَن فيكم عظياًم، فليكْن لكم خادًما".

يطلبان هام  ولكن  البرشيّة  الّناحية  من  منطقيٌّ  مطلٌب  هو  ويوحّنا  يعقوب  مطلب  إّن  ܀ 
ران هام به. مل يدعا  ران به. يعتربان أّن الخريَ هو يف ما يفكّ "كّل ما يسأالنه" ، أي ما يفكّ

لكنَّ  ويخطَّط،  ويحلَم  يفّكَر  أن  لإلنسان  يحقُّ  عليهام.  وملرشوعه  الله  لفكر  ا  مكانً

ه أكرثَ ماّم يحبُّ هو نفَسه.  امِء يعرُف الخرَي أكرثَ منه، ويحبُّ ا يف السَّ املؤمَن يعرُف أنَّ له أبً

لهام  ليحّقَق  اللَه  تبعا  بل  اللِه،  ِط  مخطّ عىل  ينفتحا  مل  أنّهام  الرسولني  مشكلَة  إّن 

أحالَمهام. مل يتّفْق الرسوالن مع يسوَع عىل ذلك مسبًقا، بل تبعاه ليتقبّال منه ما يقّدمه 

ما  "كلَّ  عبَة:  الصَّ وَط  الرشُّ يفرضان  أخذا  معنّي  مركز  إىل  التوّصل  وبعد  اآلن  أّما  لهام. 

نسألُك". 

األحد األّول بعد عيد الصليب: طلب ابني ذبدى 

ه هو يل قبل أْن يصّوَرين يف بطِن  يدعونا اللُه إىل إكتشاِف عظمِة املرشوِع الّذي أعدَّ

ٍر برشيٍّ وكلِّ إدراٍك. لذلك، ال ميكُن أْن يرشَحه لنا، فهو  أّمي. مرشوُعه يفوُق كلَّ تصوُّ

ِة عىل اإلدراِِك.  ُدراِت البرشيّ يفوُق قُ

نحن مدعوون إلختباِر اللَه ومرشوَعه لُيدهَشنا كلَّ يوٍم وحّتى آخَر يوٍم.

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 (...)

األمان،  َة  آيَ َخالِصنا،   ِ ألْجل  َعليِه  َت  ُصلبْ وقد  املُقدَّس،  َك  َصليبُ نا،  ربَّ يا  نا  لَ ليكْن 

ِبقوَِّة مَييِنَك القديرَة، فَنْشُكرََك  ا َجميَعنا يف ِحامُه،  أُْسُرتْن ْرصِ وِسالَح الَخالص.  النَّ َة  ورايَ

وس، إىل األبد وأباَك وروَحَك الُقدُّ

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

ترتيلة الختام
يا حاِمالً صليب الفداء

܀ يا حامالً صليَب الِفداء، َصليَب الِفداْء

اْء ا الوَف ْحيَ َنا، نَحُن الّذيَن نَ ُمرَّ ِمن ِصوِب

َنا .... لِب َك يف قَ ُحبُّ

َنا َك ... َضْعُه عىل أكتاِف ْنَحِني أَنزِْل َصليبَ ܀ أماَمَك نَ

ويٌل ا قليالً ... طَريُق الخالِص طَ وارتَْح ِعنَدنَ

عىل مدِّ آمالَِك ...



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

ِفَل بتذكاِر ارتفاع صليبك  الربُّ اإلله، أن نحتَ أيُّها  ا  لَن أهِّ

َسة الَعذبَة. وِعنَدَما تَظَهُر  الثَّمني، بالتهاليل والرتانيِم املُقدَّ

وِم اآلِخر، وتبدو عالمة صليبك أكرث إشعاًعا من  يف اليَ

يَك وإىل  َع املَجَد وَالُشكَر إلَ ور، وَنَرفَ ِة النُّ ل نحُن الساجديَن لُه لُِدُخوِل َجنَّ لنؤهَّ الشمس، فَ

وس، إىل األبد. أبيَك وُروِحَك الُقدُّ

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك - بترّصف)

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 طُوبَيك ِعيدتُا (طُوىب لِك يا كنيسة اإلميان)

نا، صاَر املِْفتاْح  ليْب،               َربَّ ُعوُد الصَّ

راْح ِة األفْ ِمْفتاَح َعْدٍن، َسليْب               َعْدٍن، جنَّ

َمْه ْق ْنُج ِمْن َهوِْل النَّ ُه آَي الرَّْحَمْه               نَ إْجَعلْ

اْر               ناِر الخاطنَي األْرشاْر نَْخلُْص ِمْن تَْعذيِب النَّ

َة األنْواْر ْدُخْل َجنَّ ْعَمْه               نَ ْغ أْخداَر النِّ لُ بْ نَ

܀܀܀

ُه ُسوْر ليْب               يا فادينا، اْجَعلْ ُعوَد الصَّ

حارِساً لبيَعِة               اإلمياِن ُوْسَع املَْعموْر

ْخريْب ـرَّ الرَّهيْب               الِخصاَم والتَّ ها الشَّ وَقِّ

الْم ْك فيها الوِئَاْم               واألماُن والسَّ ْملِ يَ وَلِ

اْم ليْب               نَْشدوَك َمدى األيَّ ياِء الصَّ تَْحَت أفْ

܀܀܀

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٩
أَيُّها  أَعزُِف،  ِبَك  هُج  تَ وأَب أَفرَُح  ܀  ِبَك  بَجميعِ عجائِ ُث  أَحَمُدَك وأَُحدِّ لْبي  قَ ِبُكلِّ  يا رَبِّ  ܀ 

܀ حنَي  وَجِهَك  أَمام  ِمن  ويَبيدوَن  يَعرُثوَن  الَوراء  إِىل  أَْعدايئ  اْرتداِد  ِعنَد  ܀  الَعيلُّ، الَْسِمَك 

َم وأَبَدَت الَرشير َمَحوَت  َمعَت األَُم َحَكمَت يل وقََضيَت جالًِسا عىل الَعرِش ديانًا عاِدالً ܀ قَ

ا  ا فاْضَمَحلَّ ذِكرُها ܀ أَمَّ رَت ُمُدنً يه، َخراٌب لِألَبَد. دَمَّ هور ܀ الَعُدوُّ قُِيضَ علَ َد الدُّ أسَمهم أَب

يا بالِربّ وِباالْسِتقامِة يَديُن  نْ َد َعرَشه لِلَقضاء ܀ فهو يَقيض لِلدُّ ُس وقد وَطَّ ِد يَجلِ الرَّبُّ فلِألَب

يَك َمن يَعرِفون  َل َعلَ وَكَّ تَ يق ܀ فيَ ا لِلَمظلوم ِحْصًنا يف زََمِن الضِّ ُكِن الرَّبُّ ِحْصًن يَ األَمم ܀ ولْ

يف  نوا  وأَعلِ ِصْهيون  ِن  ساكِ لِلرَّبِّ  اِعزِفوا  ܀  ُملتَمسيَك  تَخُذُل  ال   ، رَبُّ يا  ألَنَك،  اْسَمَك 

ِغِيضَّ  ماِء يَذكرهم وُرصاَخ الوَُضعاِء ال يَْنىس ܀ ألَجِل ُمبْ رَه ܀ فإِنَّ املُطالَِب ِبالدِّ عوِب مآثِ الشُّ

َث ِبَجميعِ تَسابيِحَك  اْرَحْمني يا رَبِّ واْنْظُر إىل بؤيس يا راِفعي ِمن أَبْواِب املَوت ܀ لِيَك أَُحدِّ

َقت  وَعلِ َحَفرَت  الَّتي  الُهوِّة  يف  األَُمُم  تََورَّطَِت  ܀  ِبَخالِصَك  ِهَج  تَ وأَب ِصْهيون  ِة  َن اْب أَبْواِب  يف 

َعلَت  ا فَ يُر مِبَ ِّ ْفَسه وأَصَدَر الَقضاء وأُِخَذ الرشِّ َمرَت ܀ أَظَهَر الرَّبُّ نَ باِك الَّتي طَ ها يف الشِّ أَرُجلُ

ِم الَّذيَن نَسوا الله ܀  فإِنَّ املِْسكنَي ال  َداه ܀ لِرَيجعِ األَْرشاُر إِىل َمثْوى األْموات وَجميُع األَُم يَ

ُم  ْقَو اإلنْسان ولتَدِن األَُم ْم يا رَبُّ وال يَ نَقطُع لألبِد ܀ قُ وام ورَجاَء البائِسنَي ال يَ يُْنىس عىل الدَّ

تْعلِم األَمم أَنَّها بَرش ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  ِق الرُّعَب عليها ولْ ، أَلْ َك ܀ يا رَبُّ يف َحرضَتِ

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 (٢ طيم ١/٢-١٠)

يالً إِالَّ إِذا َصارََع ِبَحَسِب األُُصول " لِ اُل إِكْ َن "َمْن يَُصارُِع ال يَ

     
      
          

  

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

(مر ٣٥/١٠-٤٥)

ا  َن َع لَ ِريُد أَْن تَْصَن ا ُمَعلِّم، نُ ُه: «يَ ا َزبََدى، وقَاال لَ َن ا، ابْ ْعُقوُب َويُوَحنَّ ا ِمْن يَُسوَع يَ َدنَ

َس  ا أَْن نَْجلِ ُه: «أَْعِطَن َع لَُكاَم؟». قاال لَ ُهاَم: «َماذَا تُِريَداِن أَْن أَْصَن ْسأَلَُك». فَقاَل لَ لَّ ما نَ كُ

اَمِن  ُهاَم يَُسوع: «إِنَُّكاَم ال تَْعلَ َسارَِك». فَقاَل لَ يِنَك، وَواِحٌد َعْن يَ يف َمْجِدَك، واِحٌد َعن مَيِ

ِة  ُموِديَّ املَْع َدا ِب َعمَّ ها أَنَا؟ أَو أَْن تَتَ بُ ا الَكأَْس الَّتي أَْرشَ بَ ِطيَعاِن أَْن تَْرشَ ان: َهْل تَْستَ بَ لُ َما تَطْ

بُها  أَْرشَ ا  أَنَ الَّتي  َكأُْس  «أَلْ يَُسوع:  ُهاَم  لَ َقاَل  فَ ِطيع».  ْستَ «نَ ُه:  لَ قاال  أَنَا؟».  َها  ِب ُد  أَتََعمَّ الَّتي 

أَْو  يِني  مَيِ َعْن  الُجلُوُس  ا  أَمَّ َها.  ِب َداِن  َعمَّ تَ ستَ َها  ِب ُد  أَتََعمَّ ا  أَنَ الَّتي  ُة  ُموِديَّ واملَْع ها،  انِ بَ ْرشَ َستَ

ُهم». َنَحُه إِالَّ لِلَّذيَن أُِعدَّ لَ َس ِيل أَْن أَْم يْ َعْن يََسارِي، فلَ

يَُسوُع  فَدَعاُهم  ا.  َويُوَحنَّ ْعُقوَب  يَ ِمْن  وَن  اظُ ْغتَ يَ َدأُوا  بَ اآلَخُرون،  الَعَرشَُة  َسِمَع  ولَامَّ 

َوُعظَاَمَءهم  ُهم،  يَُسوُدونَ ِم  األَُم ُرؤََساَء  َربُوَن  ْعتَ يُ الَّذيَن  أَنَّ  ُموَن  «تَْعلَ ُهم:  لَ اَل  وقَ ِه  يْ إِلَ

ِفيُكم  يَُكوَن  أَْن  أَرَاَد  َمْن  ْل  بَ هَكذا،  َنُكم  يْ بَ ُر  األَْم َس  يْ فلَ م  تُ أَنْ ا  أَمَّ ِهم.  يْ َعلَ وَن  َسلَّطُ تَ يَ

َجِميع؛  لْ لِ ًدا  َعبْ ُكْن  يَ لْ فَ َنُكم،  بيْ األَوََّل  يَُكوَن  أَْن  أَرَاَد  وَمْن  َخاِدًما.  ُكم  لَ ُكْن  يَ فلْ َعِظياًم، 

ِثريين». ْفَسُه ِفداًء َعْن كَ نَ ُذَل  بْ ْخُدم، ويَ يَ لِ ْل  بَ ْخَدم،  يُ لِ أِْت  يَ ْم  لَ ًضا  أَيْ َساِن  َن اإلِنْ ألَنَّ ابْ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جيلبري اسطفان)

ا صغاًرا؟!  ر لعبة الكرايس واملوسيقى عندما كّن ا ال يتذكّ ܀ من مّن
كّنا نرقص عىل إيقاع املوسيقى حول الكرايس وعند توقّف املوسيقى، كان عىل الالعبني أن 

ا العٌب  دامئً الكرايس. ولكن لألسف كان هناك  يجلسوا كالًّ منهم وبرسعة عىل إحدى 

واحٌد خارسًا ألّن الكرايس كانت أقّل عددًا من الالعبني. ها هام إبنا زبدى يف إنجيل اليوم 

يبحثان عن كرّيس الّسلطة، يبحثان بتنافس مع باقي الرسل للجلوس عن ميني ويسار 

ة الّضعيفة تبحث عن مركز إنتباه، عن تفّوق  الرّب يسوع. منذ الصغر وطبيعتنا البرشيّ

منا أّن العظيم هو الخادم املتواضع، هو من ينزل  وعن إمتيازات... لكّن الرّب يسوع يعلّ

م وليس من يصعده، هو من يغسُل األرجَل، هو من يختاُر أن يكوَن يف املكان األخري،  السلّ

هو من يحبُّ الفقراَء واملهّمشني، هو من يستعدُّ للّتضحيِة يف كلِّ يشٍء يف سبيِل األخِ 

املحبوِب، لذلك قال يسوُع: "مْن أراَد أْن يكوَن فيكم عظياًم، فليكْن لكم خادًما".

يطلبان هام  ولكن  البرشيّة  الّناحية  من  منطقيٌّ  مطلٌب  هو  ويوحّنا  يعقوب  مطلب  إّن  ܀ 
ران هام به. مل يدعا  ران به. يعتربان أّن الخريَ هو يف ما يفكّ "كّل ما يسأالنه" ، أي ما يفكّ

لكنَّ  ويخطَّط،  ويحلَم  يفّكَر  أن  لإلنسان  يحقُّ  عليهام.  وملرشوعه  الله  لفكر  ا  مكانً

ه أكرثَ ماّم يحبُّ هو نفَسه.  امِء يعرُف الخرَي أكرثَ منه، ويحبُّ ا يف السَّ املؤمَن يعرُف أنَّ له أبً

لهام  ليحّقَق  اللَه  تبعا  بل  اللِه،  ِط  مخطّ عىل  ينفتحا  مل  أنّهام  الرسولني  مشكلَة  إّن 

أحالَمهام. مل يتّفْق الرسوالن مع يسوَع عىل ذلك مسبًقا، بل تبعاه ليتقبّال منه ما يقّدمه 

ما  "كلَّ  عبَة:  الصَّ وَط  الرشُّ يفرضان  أخذا  معنّي  مركز  إىل  التوّصل  وبعد  اآلن  أّما  لهام. 

نسألُك". 
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ه هو يل قبل أْن يصّوَرين يف بطِن  يدعونا اللُه إىل إكتشاِف عظمِة املرشوِع الّذي أعدَّ

ٍر برشيٍّ وكلِّ إدراٍك. لذلك، ال ميكُن أْن يرشَحه لنا، فهو  أّمي. مرشوُعه يفوُق كلَّ تصوُّ

ِة عىل اإلدراِِك.  ُدراِت البرشيّ يفوُق قُ

نحن مدعوون إلختباِر اللَه ومرشوَعه لُيدهَشنا كلَّ يوٍم وحّتى آخَر يوٍم.

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 (...)

األمان،  َة  آيَ َخالِصنا،   ِ ألْجل  َعليِه  َت  ُصلبْ وقد  املُقدَّس،  َك  َصليبُ نا،  ربَّ يا  نا  لَ ليكْن 

ِبقوَِّة مَييِنَك القديرَة، فَنْشُكرََك  ا َجميَعنا يف ِحامُه،  أُْسُرتْن ْرصِ وِسالَح الَخالص.  النَّ َة  ورايَ

وس، إىل األبد وأباَك وروَحَك الُقدُّ

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

ترتيلة الختام
يا حاِمالً صليب الفداء

܀ يا حامالً صليَب الِفداء، َصليَب الِفداْء

اْء ا الوَف ْحيَ َنا، نَحُن الّذيَن نَ ُمرَّ ِمن ِصوِب

َنا .... لِب َك يف قَ ُحبُّ

َنا َك ... َضْعُه عىل أكتاِف ْنَحِني أَنزِْل َصليبَ ܀ أماَمَك نَ

ويٌل ا قليالً ... طَريُق الخالِص طَ وارتَْح ِعنَدنَ

عىل مدِّ آمالَِك ...



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

ِفَل بتذكاِر ارتفاع صليبك  الربُّ اإلله، أن نحتَ أيُّها  ا  لَن أهِّ

َسة الَعذبَة. وِعنَدَما تَظَهُر  الثَّمني، بالتهاليل والرتانيِم املُقدَّ

وِم اآلِخر، وتبدو عالمة صليبك أكرث إشعاًعا من  يف اليَ

يَك وإىل  َع املَجَد وَالُشكَر إلَ ور، وَنَرفَ ِة النُّ ل نحُن الساجديَن لُه لُِدُخوِل َجنَّ لنؤهَّ الشمس، فَ

وس، إىل األبد. أبيَك وُروِحَك الُقدُّ

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك - بترّصف)

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 طُوبَيك ِعيدتُا (طُوىب لِك يا كنيسة اإلميان)

نا، صاَر املِْفتاْح  ليْب،               َربَّ ُعوُد الصَّ

راْح ِة األفْ ِمْفتاَح َعْدٍن، َسليْب               َعْدٍن، جنَّ

َمْه ْق ْنُج ِمْن َهوِْل النَّ ُه آَي الرَّْحَمْه               نَ إْجَعلْ

اْر               ناِر الخاطنَي األْرشاْر نَْخلُْص ِمْن تَْعذيِب النَّ

َة األنْواْر ْدُخْل َجنَّ ْعَمْه               نَ ْغ أْخداَر النِّ لُ بْ نَ

܀܀܀

ُه ُسوْر ليْب               يا فادينا، اْجَعلْ ُعوَد الصَّ

حارِساً لبيَعِة               اإلمياِن ُوْسَع املَْعموْر

ْخريْب ـرَّ الرَّهيْب               الِخصاَم والتَّ ها الشَّ وَقِّ

الْم ْك فيها الوِئَاْم               واألماُن والسَّ ْملِ يَ وَلِ

اْم ليْب               نَْشدوَك َمدى األيَّ ياِء الصَّ تَْحَت أفْ

܀܀܀

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٩
أَيُّها  أَعزُِف،  ِبَك  هُج  تَ وأَب أَفرَُح  ܀  ِبَك  بَجميعِ عجائِ ُث  أَحَمُدَك وأَُحدِّ لْبي  قَ ِبُكلِّ  يا رَبِّ  ܀ 

܀ حنَي  وَجِهَك  أَمام  ِمن  ويَبيدوَن  يَعرُثوَن  الَوراء  إِىل  أَْعدايئ  اْرتداِد  ِعنَد  ܀  الَعيلُّ، الَْسِمَك 

َم وأَبَدَت الَرشير َمَحوَت  َمعَت األَُم َحَكمَت يل وقََضيَت جالًِسا عىل الَعرِش ديانًا عاِدالً ܀ قَ

ا  ا فاْضَمَحلَّ ذِكرُها ܀ أَمَّ رَت ُمُدنً يه، َخراٌب لِألَبَد. دَمَّ هور ܀ الَعُدوُّ قُِيضَ علَ َد الدُّ أسَمهم أَب

يا بالِربّ وِباالْسِتقامِة يَديُن  نْ َد َعرَشه لِلَقضاء ܀ فهو يَقيض لِلدُّ ُس وقد وَطَّ ِد يَجلِ الرَّبُّ فلِألَب

يَك َمن يَعرِفون  َل َعلَ وَكَّ تَ يق ܀ فيَ ا لِلَمظلوم ِحْصًنا يف زََمِن الضِّ ُكِن الرَّبُّ ِحْصًن يَ األَمم ܀ ولْ

يف  نوا  وأَعلِ ِصْهيون  ِن  ساكِ لِلرَّبِّ  اِعزِفوا  ܀  ُملتَمسيَك  تَخُذُل  ال   ، رَبُّ يا  ألَنَك،  اْسَمَك 

ِغِيضَّ  ماِء يَذكرهم وُرصاَخ الوَُضعاِء ال يَْنىس ܀ ألَجِل ُمبْ رَه ܀ فإِنَّ املُطالَِب ِبالدِّ عوِب مآثِ الشُّ

َث ِبَجميعِ تَسابيِحَك  اْرَحْمني يا رَبِّ واْنْظُر إىل بؤيس يا راِفعي ِمن أَبْواِب املَوت ܀ لِيَك أَُحدِّ

َقت  وَعلِ َحَفرَت  الَّتي  الُهوِّة  يف  األَُمُم  تََورَّطَِت  ܀  ِبَخالِصَك  ِهَج  تَ وأَب ِصْهيون  ِة  َن اْب أَبْواِب  يف 

َعلَت  ا فَ يُر مِبَ ِّ ْفَسه وأَصَدَر الَقضاء وأُِخَذ الرشِّ َمرَت ܀ أَظَهَر الرَّبُّ نَ باِك الَّتي طَ ها يف الشِّ أَرُجلُ

ِم الَّذيَن نَسوا الله ܀  فإِنَّ املِْسكنَي ال  َداه ܀ لِرَيجعِ األَْرشاُر إِىل َمثْوى األْموات وَجميُع األَُم يَ

ُم  ْقَو اإلنْسان ولتَدِن األَُم ْم يا رَبُّ وال يَ نَقطُع لألبِد ܀ قُ وام ورَجاَء البائِسنَي ال يَ يُْنىس عىل الدَّ

تْعلِم األَمم أَنَّها بَرش ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  ِق الرُّعَب عليها ولْ ، أَلْ َك ܀ يا رَبُّ يف َحرضَتِ

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 (٢ طيم ١/٢-١٠)

يالً إِالَّ إِذا َصارََع ِبَحَسِب األُُصول " لِ اُل إِكْ َن "َمْن يَُصارُِع ال يَ

     
      
          

  

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

(مر ٣٥/١٠-٤٥)

ا  َن َع لَ ِريُد أَْن تَْصَن ا ُمَعلِّم، نُ ُه: «يَ ا َزبََدى، وقَاال لَ َن ا، ابْ ْعُقوُب َويُوَحنَّ ا ِمْن يَُسوَع يَ َدنَ

َس  ا أَْن نَْجلِ ُه: «أَْعِطَن َع لَُكاَم؟». قاال لَ ُهاَم: «َماذَا تُِريَداِن أَْن أَْصَن ْسأَلَُك». فَقاَل لَ لَّ ما نَ كُ

اَمِن  ُهاَم يَُسوع: «إِنَُّكاَم ال تَْعلَ َسارَِك». فَقاَل لَ يِنَك، وَواِحٌد َعْن يَ يف َمْجِدَك، واِحٌد َعن مَيِ

ِة  ُموِديَّ املَْع َدا ِب َعمَّ ها أَنَا؟ أَو أَْن تَتَ بُ ا الَكأَْس الَّتي أَْرشَ بَ ِطيَعاِن أَْن تَْرشَ ان: َهْل تَْستَ بَ لُ َما تَطْ

بُها  أَْرشَ ا  أَنَ الَّتي  َكأُْس  «أَلْ يَُسوع:  ُهاَم  لَ َقاَل  فَ ِطيع».  ْستَ «نَ ُه:  لَ قاال  أَنَا؟».  َها  ِب ُد  أَتََعمَّ الَّتي 

أَْو  يِني  مَيِ َعْن  الُجلُوُس  ا  أَمَّ َها.  ِب َداِن  َعمَّ تَ ستَ َها  ِب ُد  أَتََعمَّ ا  أَنَ الَّتي  ُة  ُموِديَّ واملَْع ها،  انِ بَ ْرشَ َستَ

ُهم». َنَحُه إِالَّ لِلَّذيَن أُِعدَّ لَ َس ِيل أَْن أَْم يْ َعْن يََسارِي، فلَ

يَُسوُع  فَدَعاُهم  ا.  َويُوَحنَّ ْعُقوَب  يَ ِمْن  وَن  اظُ ْغتَ يَ َدأُوا  بَ اآلَخُرون،  الَعَرشَُة  َسِمَع  ولَامَّ 

َوُعظَاَمَءهم  ُهم،  يَُسوُدونَ ِم  األَُم ُرؤََساَء  َربُوَن  ْعتَ يُ الَّذيَن  أَنَّ  ُموَن  «تَْعلَ ُهم:  لَ اَل  وقَ ِه  يْ إِلَ

ِفيُكم  يَُكوَن  أَْن  أَرَاَد  َمْن  ْل  بَ هَكذا،  َنُكم  يْ بَ ُر  األَْم َس  يْ فلَ م  تُ أَنْ ا  أَمَّ ِهم.  يْ َعلَ وَن  َسلَّطُ تَ يَ

َجِميع؛  لْ لِ ًدا  َعبْ ُكْن  يَ لْ فَ َنُكم،  بيْ األَوََّل  يَُكوَن  أَْن  أَرَاَد  وَمْن  َخاِدًما.  ُكم  لَ ُكْن  يَ فلْ َعِظياًم، 

ِثريين». ْفَسُه ِفداًء َعْن كَ نَ ُذَل  بْ ْخُدم، ويَ يَ لِ ْل  بَ ْخَدم،  يُ لِ أِْت  يَ ْم  لَ ًضا  أَيْ َساِن  َن اإلِنْ ألَنَّ ابْ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري جيلبري اسطفان)

ا صغاًرا؟!  ر لعبة الكرايس واملوسيقى عندما كّن ا ال يتذكّ ܀ من مّن
كّنا نرقص عىل إيقاع املوسيقى حول الكرايس وعند توقّف املوسيقى، كان عىل الالعبني أن 

ا العٌب  دامئً الكرايس. ولكن لألسف كان هناك  يجلسوا كالًّ منهم وبرسعة عىل إحدى 

واحٌد خارسًا ألّن الكرايس كانت أقّل عددًا من الالعبني. ها هام إبنا زبدى يف إنجيل اليوم 

يبحثان عن كرّيس الّسلطة، يبحثان بتنافس مع باقي الرسل للجلوس عن ميني ويسار 

ة الّضعيفة تبحث عن مركز إنتباه، عن تفّوق  الرّب يسوع. منذ الصغر وطبيعتنا البرشيّ

منا أّن العظيم هو الخادم املتواضع، هو من ينزل  وعن إمتيازات... لكّن الرّب يسوع يعلّ

م وليس من يصعده، هو من يغسُل األرجَل، هو من يختاُر أن يكوَن يف املكان األخري،  السلّ

هو من يحبُّ الفقراَء واملهّمشني، هو من يستعدُّ للّتضحيِة يف كلِّ يشٍء يف سبيِل األخِ 

املحبوِب، لذلك قال يسوُع: "مْن أراَد أْن يكوَن فيكم عظياًم، فليكْن لكم خادًما".

يطلبان هام  ولكن  البرشيّة  الّناحية  من  منطقيٌّ  مطلٌب  هو  ويوحّنا  يعقوب  مطلب  إّن  ܀ 
ران هام به. مل يدعا  ران به. يعتربان أّن الخريَ هو يف ما يفكّ "كّل ما يسأالنه" ، أي ما يفكّ

لكنَّ  ويخطَّط،  ويحلَم  يفّكَر  أن  لإلنسان  يحقُّ  عليهام.  وملرشوعه  الله  لفكر  ا  مكانً

ه أكرثَ ماّم يحبُّ هو نفَسه.  امِء يعرُف الخرَي أكرثَ منه، ويحبُّ ا يف السَّ املؤمَن يعرُف أنَّ له أبً

لهام  ليحّقَق  اللَه  تبعا  بل  اللِه،  ِط  مخطّ عىل  ينفتحا  مل  أنّهام  الرسولني  مشكلَة  إّن 

أحالَمهام. مل يتّفْق الرسوالن مع يسوَع عىل ذلك مسبًقا، بل تبعاه ليتقبّال منه ما يقّدمه 

ما  "كلَّ  عبَة:  الصَّ وَط  الرشُّ يفرضان  أخذا  معنّي  مركز  إىل  التوّصل  وبعد  اآلن  أّما  لهام. 

نسألُك". 
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ه هو يل قبل أْن يصّوَرين يف بطِن  يدعونا اللُه إىل إكتشاِف عظمِة املرشوِع الّذي أعدَّ

ٍر برشيٍّ وكلِّ إدراٍك. لذلك، ال ميكُن أْن يرشَحه لنا، فهو  أّمي. مرشوُعه يفوُق كلَّ تصوُّ

ِة عىل اإلدراِِك.  ُدراِت البرشيّ يفوُق قُ

نحن مدعوون إلختباِر اللَه ومرشوَعه لُيدهَشنا كلَّ يوٍم وحّتى آخَر يوٍم.

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 (...)

األمان،  َة  آيَ َخالِصنا،   ِ ألْجل  َعليِه  َت  ُصلبْ وقد  املُقدَّس،  َك  َصليبُ نا،  ربَّ يا  نا  لَ ليكْن 

ِبقوَِّة مَييِنَك القديرَة، فَنْشُكرََك  ا َجميَعنا يف ِحامُه،  أُْسُرتْن ْرصِ وِسالَح الَخالص.  النَّ َة  ورايَ

وس، إىل األبد وأباَك وروَحَك الُقدُّ

(من صالة صباح عيد ا�صليب، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

ترتيلة الختام
يا حاِمالً صليب الفداء

܀ يا حامالً صليَب الِفداء، َصليَب الِفداْء

اْء ا الوَف ْحيَ َنا، نَحُن الّذيَن نَ ُمرَّ ِمن ِصوِب

َنا .... لِب َك يف قَ ُحبُّ

َنا َك ... َضْعُه عىل أكتاِف ْنَحِني أَنزِْل َصليبَ ܀ أماَمَك نَ

ويٌل ا قليالً ... طَريُق الخالِص طَ وارتَْح ِعنَدنَ

عىل مدِّ آمالَِك ...


