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األحد السادس عشر من زمن العنصرة
ثمر ا�لكمة ا�صالة (مثل الفّر�يّس والعّشار)
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

َل يف  أَمَّ تَ نَ أيُّها الربُّ اإلله، يف هذا الوقت املُبارك، أن  ا  لَن أهِّ

واُضعِ  التَ يف  َنا  لَ ًة  أُمثُولَ ُكوَن  يَ فَ ار،  والَعشَّ ييسِّ  الَفرِّ َمثَِل 

يَك  ا إِلَ َن َع ُفوَسَنا، لَِرتفَ ار نُ الَعشَّ ُنوَاِضَع كَ واالنِسَحاق، فَ

َك املَجُد إىل األبد.  وس، لَ ِة ابِنَك َوُروِحَك الُقدُّ َحبَّ مِبَ

(من صلوات األحد ا�سادس عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

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

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

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

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

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

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

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

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

١

ترتيلة األحد
لحن فشيطو (هللويا قال الرّب إنّني)

هللويا، رَبِّ ماذا أَْعَددَْت للُمِحبِّنيَ؟

قَد أوَحيَت بالرُّوِح للمؤمننَي:

ْر يف األَرِض َعنُي ما مل تَنظُ

م تَْسَمْع يف الَكوِن أَذُْن! ما لَ

اِل ْم يَْخطُر يف بَ رَبِّ أوَحيَت ما لَ

ْل ُروَح العاِيل ْم بَ ْم نأُخذ ُروَح العالَ لَ

هللويا ُمْحيي األجياِل!

܀܀܀

(من صالة �ساء ا�سبت، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ ܀ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة، األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام، أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

ُهوًَّة  أَمامي  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف: إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

َك  عوب وأَعزُِف لَ ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ إِستَ

عىل  ُهمَّ  لَّ أَل إرتَفع  ܀  الُغيوم  إِىل  َك  وَحقُّ َموات  السَّ إِىل  َك  رَحَمتُ َعظَُمت  فَقد  ܀  األَمم  يف 

ها. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

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 (روم ١٨/٨-٢٧)

ِغي،  بَ ْن يَ اَم  َ كَ نَُصيلِّ أَْن  ْعرُِف  نَ َنا ال  ِفَنا، ألَنَّ ْعُضُدنَا يف ُضْع يَ ْفُسُه  نَ الُروُح  فَ "هَكَذا 

أَنَّاٍت ال تُوَصف" ِب ا  َن لَ ْشَفُع  يَ ْفَسُه  نَ لِكنَّ الُروَح 

     
      
          

  

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

(لو ٩/١٨-١٤)

ِقُروَن  ْحتَ َويَ أَبْرَار،  ُهم  أَنَّ ُفِسِهم  أَنْ يف  ِثُقوَن  يَ ألُنَاٍس  َمثََل  الْ هَذا  يَُسوُع  الرَبُّ  قاَل 

ار. ييسٌّ َواآلَخُر َعشَّ رِّ فَ أََحُدُهام  ا،  يَ َصلِّ يُ لِ َكِل  َهيْ الْ إِىل  اآلَخرين: «رَُجالِن َصِعَدا 

الَناِس  اِقي  بَ كَ ْسُت  لَ أَْشُكرَُك أليَنِّ   ، ُهمَّ لّ أَل ُقول:  َويَ ْفِسِه  نَ يَُصيلِّ يف  يِيسُّ  الَفرِّ َوقََف  فَ

ار. إيِنِّ أَُصوُم َمرَّتَنِي يف األُْسبُوع، َوأُؤَدِّي الُعْرشَ  هَذا الَعشَّ اة، وَال كَ الِِمنَي الزُنَ ِعنَي الظَ الطَامَّ

إِىل  ِه  يْ َن َعيْ َع  رْفَ يَ أَْن  َحتَّى  ِريُد  يُ ال  َوُهَو  ِعيًدا  بَ َوقََف  فَ اُر  الَعشَّ ا  أَمَّ ِني.  تَ أَقْ َما  لِّ  كُ َعْن 

ا الَخاِطئ! أَنَ ي  ، إِْصَفْح َعنِّ ُهمَّ لّ أَل ائِالً:  ْقرَُع َصْدرَُه قَ يَ ْل كاَن  بَ الَساَمء، 

َواَضع،  ْفَسُه يُ ُع نَ رْفَ لَّ َمْن يَ ا ذاَك فَال! ألَنَّ كُ ِه ُمَربَّرًا، أَمَّ ِت يْ ُكم إِنَّ هَذا نَزََل إَِىل بَ وُل لَ أَقُ

رْفَع». يُ ْفَسُه  نَ يُواِضُع  َوَمْن 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري بطرس بو ضاهر)

الناُس  أنا ألديَن اآلخرين؟ (راجع متى ٥/٧)  قد يستنتُج  من  الله:   نظرة اإلنسان ونظرة  ܀ 
عدل؟  هذا  هل  رُِذَل.  قد  والعّشاَر  تربَّر  قد  الفرييسَّ  أنَّ  البرشية  وبنظرتهم  األوىل  للوهلة 

منطقنا  عن  تختلُف  ساميٍة  حكمٍة  يف   ، كنبيٍّ ويترصُّف  القلِب  إىل  ينظُر  يسوع  ولكن 

البرشيِّ الناقِص كام هو مكتوب: "ما مل ترَُه عنٌي، ومل تسمْع به أذٌن، ومل يخطْر عىل قلِب 

ونه، لكنَّ الله أعلنه لنا بروحه، ألّن الروح يسُربُ كّل يشٍء  برشٍ، قد أعّده اللُه للّذين يحبّ

الله الذي يحرّينا ويربّر  اللهِ" (١قور ٩/٢-١٠). فيعلن املسيح  بإحتفال حكم  حتى أعامَق 

العّشار التائب: يتربّر االنسان، ال بأعامله، بل بنظرة الله الرحومة إليه.

لهذا، يجب أن نقّر أنَّنا خطأة ( نحتاج إىل خالِص الله) مهام كانِت األعامُل التي قمنا بها، 

فالله  دامئاً ينتظر عودتنا إىل قلبه بتواضع وخشية، متكلّني عىل رحمته التي تلدنا من 

ولرسله لبطرس  يسوع  الرّب  سلّمه  الذي  العظيم  الّرس  هذا  التوبة،  ّرس  يف  جديد 

الكنيسة:  قلب  املسيح يف  وللكهنِة، خّدام  ثّم لألساقفة  متى ١٩/١٦؛ ١٨/١٨) ومن  (راجع 

"ألنّك ال تّرس بذبيحة وإّال فكنُت أقّدمها. مبحرقة ال ترىض. ذبائح الله هي روح منكرسة 

واملنسحق يا الله ال تحتقرُُه" (مز١٦/٥١-١٧).

فهذا ال يعني أن ال نعمل ونتكاسل بإتكالنا عىل نعمة الله ورحمته ولكن أن يأيت عملنا 

ه الساكن  مثرة إمياننا بيسوع املسيح، هذا اإلميان العامل باملحبة هو مثرة إستقبالنا لروح اللّ

فينا والذي يخلق فينا "فكر املسيح"  (راجع ١قور ١٦/٢) ويربطنا به يف عالقة حميمية من 

خالل تواصلنا الدائم معه. كام يؤكد لنا القديس بولس " أّما نحن فبالروح ننتظر ونرجو 

التربير باإلميان.

ففي املسيح يسوع، ال الختان ينفع شيئا وال عدم الختانة ينفُع شيئاً، بل باإلميان العامل 

باملحبة" (غل ٥/٥-٦).

ون  يحبّ الَّذين  ة ال كاملرائني  املحبّ بأعامٍل  ونقوَم  ونصّيل  نصوَم  أن  املسيُح  يوصينا  يف حني  ܀ 
َدهم الّناُس بل ألبينا الذي يف الخفاءِ، وأبونا الذي يف  رَهم وميجِّ الظُّهور يف املجالِس ليبخِّ

الخفاِء هو يجازينا ويستمُع إىل أعامِق قلوبنا.

لنا من خالل  اللِه  نا بل هي إستجابٌة ملحبِة  يأتون من قدراتِ دقُة ال  وُم والصَّ الُة والصَّ الصَّ

الُة ليسْت للظُّهوِر بْل ملناجاِة الله بثقٍة  الرُّوِح الذي يعُضُدنا، يشفُع لنا ويصّيل فينا. الصَّ

وإمياٍن ومحبٍة صادقٍة. (راجع متى١/٦-١٨).

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 (...)

بفرٍح  َمالمة  بدون  نا  لُ ويقبَ نتوب  ِعنَدما  َنا  ِب يبتِهُج  الّذي  والرَّحيم  الصالِح  ُمبارٌك 

وا إىل الداخل،  ُه للصالِِحني حتّى يدُخلُ ِته. ُمبارٌك الصالُِح الّذي يفتُح بابَ بحسب محبَّ

لَّ واِحٍد  َدوا. ُمبارٌك الّذي مينُح كُ ُق باب َصالِحِه أيًضا عىل األرشاِر إذا اهتَ يُغلِ والّذي ال 

والخاِطئوَن  الصالَِحة،  بأعاملِِهم  يرثُون  فاألبراُر  الّساموّي:  ُكوِت  املَ�لَ لِرَيَِث  ًة  َوسيلَ

الذلَّ  قاىس  الّذي  والشتم،  للموت  ذاته  َم  َسلَّ الخاِطئني  أجِل  ِمن  الّذي  ُمبارٌك  بالتوبة. 

ا  َصَن َخلِّ ليُ نَزل  الّذي  وِِّه،  ُحُن بحسِب  خلَقَنا  الّذي  ُمبارٌك  حياةً.  الخاطئنَي  ميَنَح  ليك 

العظيم. َمجيئه  يَوِم  ِقيَمَنا يف  يُ لِ ًة  يَ ثانِ والّذي سيأيت  لِيب،  بالصَّ

وِم الديُنونَة، وأن  تََك يف يَ َن رَأفَ تََعطَّف َعَيلَّ أيًضا، أيُّها الصالح، ِبَحَسِب َصَالِحَك، ألُعاِي

أُرَتَِّل لك تسبيًحا مع األبراِر إىل دهِر الدهور. آمني.

(املز�ور ١٤٣ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
أعظّمك يا إلهي امللك (مز ١٤٥)

ُمَك يا إلهي امللك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الَدهِر وإىل األبد ܀ أَُعظِّ

ِه ِع لِّ صنائِ ܀ الربُّ صالٌِح للجميعِ وََمراِحُمُه عىل كُ

ِه لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجميعِ أعاملِ ܀ الربُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الربُّ قريٌب ِمن جميعِ دُعاتِ



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

َل يف  أَمَّ تَ نَ أيُّها الربُّ اإلله، يف هذا الوقت املُبارك، أن  ا  لَن أهِّ

واُضعِ  التَ يف  َنا  لَ ًة  أُمثُولَ ُكوَن  يَ فَ ار،  والَعشَّ ييسِّ  الَفرِّ َمثَِل 

يَك  ا إِلَ َن َع ُفوَسَنا، لَِرتفَ ار نُ الَعشَّ ُنوَاِضَع كَ واالنِسَحاق، فَ

َك املَجُد إىل األبد.  وس، لَ ِة ابِنَك َوُروِحَك الُقدُّ َحبَّ مِبَ

(من صلوات األحد ا�سادس عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

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

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

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

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

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

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

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

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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ترتيلة األحد
لحن فشيطو (هللويا قال الرّب إنّني)

هللويا، رَبِّ ماذا أَْعَددَْت للُمِحبِّنيَ؟

قَد أوَحيَت بالرُّوِح للمؤمننَي:

ْر يف األَرِض َعنُي ما مل تَنظُ

م تَْسَمْع يف الَكوِن أَذُْن! ما لَ

اِل ْم يَْخطُر يف بَ رَبِّ أوَحيَت ما لَ

ْل ُروَح العاِيل ْم بَ ْم نأُخذ ُروَح العالَ لَ

هللويا ُمْحيي األجياِل!

܀܀܀

(من صالة �ساء ا�سبت، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ ܀ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة، األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام، أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

ُهوًَّة  أَمامي  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف: إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

َك  عوب وأَعزُِف لَ ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ إِستَ

عىل  ُهمَّ  لَّ أَل إرتَفع  ܀  الُغيوم  إِىل  َك  وَحقُّ َموات  السَّ إِىل  َك  رَحَمتُ َعظَُمت  فَقد  ܀  األَمم  يف 

ها. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

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 (روم ١٨/٨-٢٧)

ِغي،  بَ ْن يَ اَم  َ كَ نَُصيلِّ أَْن  ْعرُِف  نَ َنا ال  ِفَنا، ألَنَّ ْعُضُدنَا يف ُضْع يَ ْفُسُه  نَ الُروُح  فَ "هَكَذا 

أَنَّاٍت ال تُوَصف" ِب ا  َن لَ ْشَفُع  يَ ْفَسُه  نَ لِكنَّ الُروَح 

     
      
          

  

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

(لو ٩/١٨-١٤)

ِقُروَن  ْحتَ َويَ أَبْرَار،  ُهم  أَنَّ ُفِسِهم  أَنْ يف  ِثُقوَن  يَ ألُنَاٍس  َمثََل  الْ هَذا  يَُسوُع  الرَبُّ  قاَل 

ار. ييسٌّ َواآلَخُر َعشَّ رِّ فَ أََحُدُهام  ا،  يَ َصلِّ يُ لِ َكِل  َهيْ الْ إِىل  اآلَخرين: «رَُجالِن َصِعَدا 

الَناِس  اِقي  بَ كَ ْسُت  لَ أَْشُكرَُك أليَنِّ   ، ُهمَّ لّ أَل ُقول:  َويَ ْفِسِه  نَ يَُصيلِّ يف  يِيسُّ  الَفرِّ َوقََف  فَ

ار. إيِنِّ أَُصوُم َمرَّتَنِي يف األُْسبُوع، َوأُؤَدِّي الُعْرشَ  هَذا الَعشَّ اة، وَال كَ الِِمنَي الزُنَ ِعنَي الظَ الطَامَّ

إِىل  ِه  يْ َن َعيْ َع  رْفَ يَ أَْن  َحتَّى  ِريُد  يُ ال  َوُهَو  ِعيًدا  بَ َوقََف  فَ اُر  الَعشَّ ا  أَمَّ ِني.  تَ أَقْ َما  لِّ  كُ َعْن 

ا الَخاِطئ! أَنَ ي  ، إِْصَفْح َعنِّ ُهمَّ لّ أَل ائِالً:  ْقرَُع َصْدرَُه قَ يَ ْل كاَن  بَ الَساَمء، 

َواَضع،  ْفَسُه يُ ُع نَ رْفَ لَّ َمْن يَ ا ذاَك فَال! ألَنَّ كُ ِه ُمَربَّرًا، أَمَّ ِت يْ ُكم إِنَّ هَذا نَزََل إَِىل بَ وُل لَ أَقُ

رْفَع». يُ ْفَسُه  نَ يُواِضُع  َوَمْن 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري بطرس بو ضاهر)

الناُس  أنا ألديَن اآلخرين؟ (راجع متى ٥/٧)  قد يستنتُج  من  الله:   نظرة اإلنسان ونظرة  ܀ 
عدل؟  هذا  هل  رُِذَل.  قد  والعّشاَر  تربَّر  قد  الفرييسَّ  أنَّ  البرشية  وبنظرتهم  األوىل  للوهلة 

منطقنا  عن  تختلُف  ساميٍة  حكمٍة  يف   ، كنبيٍّ ويترصُّف  القلِب  إىل  ينظُر  يسوع  ولكن 

البرشيِّ الناقِص كام هو مكتوب: "ما مل ترَُه عنٌي، ومل تسمْع به أذٌن، ومل يخطْر عىل قلِب 

ونه، لكنَّ الله أعلنه لنا بروحه، ألّن الروح يسُربُ كّل يشٍء  برشٍ، قد أعّده اللُه للّذين يحبّ

الله الذي يحرّينا ويربّر  اللهِ" (١قور ٩/٢-١٠). فيعلن املسيح  بإحتفال حكم  حتى أعامَق 

العّشار التائب: يتربّر االنسان، ال بأعامله، بل بنظرة الله الرحومة إليه.

لهذا، يجب أن نقّر أنَّنا خطأة ( نحتاج إىل خالِص الله) مهام كانِت األعامُل التي قمنا بها، 

فالله  دامئاً ينتظر عودتنا إىل قلبه بتواضع وخشية، متكلّني عىل رحمته التي تلدنا من 

ولرسله لبطرس  يسوع  الرّب  سلّمه  الذي  العظيم  الّرس  هذا  التوبة،  ّرس  يف  جديد 

الكنيسة:  قلب  املسيح يف  وللكهنِة، خّدام  ثّم لألساقفة  متى ١٩/١٦؛ ١٨/١٨) ومن  (راجع 

"ألنّك ال تّرس بذبيحة وإّال فكنُت أقّدمها. مبحرقة ال ترىض. ذبائح الله هي روح منكرسة 

واملنسحق يا الله ال تحتقرُُه" (مز١٦/٥١-١٧).

فهذا ال يعني أن ال نعمل ونتكاسل بإتكالنا عىل نعمة الله ورحمته ولكن أن يأيت عملنا 

ه الساكن  مثرة إمياننا بيسوع املسيح، هذا اإلميان العامل باملحبة هو مثرة إستقبالنا لروح اللّ

فينا والذي يخلق فينا "فكر املسيح"  (راجع ١قور ١٦/٢) ويربطنا به يف عالقة حميمية من 

خالل تواصلنا الدائم معه. كام يؤكد لنا القديس بولس " أّما نحن فبالروح ننتظر ونرجو 

التربير باإلميان.

ففي املسيح يسوع، ال الختان ينفع شيئا وال عدم الختانة ينفُع شيئاً، بل باإلميان العامل 

باملحبة" (غل ٥/٥-٦).

ون  يحبّ الَّذين  ة ال كاملرائني  املحبّ بأعامٍل  ونقوَم  ونصّيل  نصوَم  أن  املسيُح  يوصينا  يف حني  ܀ 
َدهم الّناُس بل ألبينا الذي يف الخفاءِ، وأبونا الذي يف  رَهم وميجِّ الظُّهور يف املجالِس ليبخِّ

الخفاِء هو يجازينا ويستمُع إىل أعامِق قلوبنا.

لنا من خالل  اللِه  نا بل هي إستجابٌة ملحبِة  يأتون من قدراتِ دقُة ال  وُم والصَّ الُة والصَّ الصَّ

الُة ليسْت للظُّهوِر بْل ملناجاِة الله بثقٍة  الرُّوِح الذي يعُضُدنا، يشفُع لنا ويصّيل فينا. الصَّ

وإمياٍن ومحبٍة صادقٍة. (راجع متى١/٦-١٨).

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 (...)

بفرٍح  َمالمة  بدون  نا  لُ ويقبَ نتوب  ِعنَدما  َنا  ِب يبتِهُج  الّذي  والرَّحيم  الصالِح  ُمبارٌك 

وا إىل الداخل،  ُه للصالِِحني حتّى يدُخلُ ِته. ُمبارٌك الصالُِح الّذي يفتُح بابَ بحسب محبَّ

لَّ واِحٍد  َدوا. ُمبارٌك الّذي مينُح كُ ُق باب َصالِحِه أيًضا عىل األرشاِر إذا اهتَ يُغلِ والّذي ال 

والخاِطئوَن  الصالَِحة،  بأعاملِِهم  يرثُون  فاألبراُر  الّساموّي:  ُكوِت  املَ�لَ لِرَيَِث  ًة  َوسيلَ

الذلَّ  قاىس  الّذي  والشتم،  للموت  ذاته  َم  َسلَّ الخاِطئني  أجِل  ِمن  الّذي  ُمبارٌك  بالتوبة. 

ا  َصَن َخلِّ ليُ نَزل  الّذي  وِِّه،  ُحُن بحسِب  خلَقَنا  الّذي  ُمبارٌك  حياةً.  الخاطئنَي  ميَنَح  ليك 

العظيم. َمجيئه  يَوِم  ِقيَمَنا يف  يُ لِ ًة  يَ ثانِ والّذي سيأيت  لِيب،  بالصَّ

وِم الديُنونَة، وأن  تََك يف يَ َن رَأفَ تََعطَّف َعَيلَّ أيًضا، أيُّها الصالح، ِبَحَسِب َصَالِحَك، ألُعاِي

أُرَتَِّل لك تسبيًحا مع األبراِر إىل دهِر الدهور. آمني.

(املز�ور ١٤٣ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
أعظّمك يا إلهي امللك (مز ١٤٥)

ُمَك يا إلهي امللك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الَدهِر وإىل األبد ܀ أَُعظِّ

ِه ِع لِّ صنائِ ܀ الربُّ صالٌِح للجميعِ وََمراِحُمُه عىل كُ

ِه لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجميعِ أعاملِ ܀ الربُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الربُّ قريٌب ِمن جميعِ دُعاتِ



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

َل يف  أَمَّ تَ نَ أيُّها الربُّ اإلله، يف هذا الوقت املُبارك، أن  ا  لَن أهِّ

واُضعِ  التَ يف  َنا  لَ ًة  أُمثُولَ ُكوَن  يَ فَ ار،  والَعشَّ ييسِّ  الَفرِّ َمثَِل 

يَك  ا إِلَ َن َع ُفوَسَنا، لَِرتفَ ار نُ الَعشَّ ُنوَاِضَع كَ واالنِسَحاق، فَ

َك املَجُد إىل األبد.  وس، لَ ِة ابِنَك َوُروِحَك الُقدُّ َحبَّ مِبَ

(من صلوات األحد ا�سادس عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

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

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

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

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

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

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

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

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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ترتيلة األحد
لحن فشيطو (هللويا قال الرّب إنّني)

هللويا، رَبِّ ماذا أَْعَددَْت للُمِحبِّنيَ؟

قَد أوَحيَت بالرُّوِح للمؤمننَي:

ْر يف األَرِض َعنُي ما مل تَنظُ

م تَْسَمْع يف الَكوِن أَذُْن! ما لَ

اِل ْم يَْخطُر يف بَ رَبِّ أوَحيَت ما لَ

ْل ُروَح العاِيل ْم بَ ْم نأُخذ ُروَح العالَ لَ

هللويا ُمْحيي األجياِل!

܀܀܀

(من صالة �ساء ا�سبت، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ ܀ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة، األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام، أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

ُهوًَّة  أَمامي  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف: إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

َك  عوب وأَعزُِف لَ ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ إِستَ

عىل  ُهمَّ  لَّ أَل إرتَفع  ܀  الُغيوم  إِىل  َك  وَحقُّ َموات  السَّ إِىل  َك  رَحَمتُ َعظَُمت  فَقد  ܀  األَمم  يف 

ها. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

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 (روم ١٨/٨-٢٧)

ِغي،  بَ ْن يَ اَم  َ كَ نَُصيلِّ أَْن  ْعرُِف  نَ َنا ال  ِفَنا، ألَنَّ ْعُضُدنَا يف ُضْع يَ ْفُسُه  نَ الُروُح  فَ "هَكَذا 

أَنَّاٍت ال تُوَصف" ِب ا  َن لَ ْشَفُع  يَ ْفَسُه  نَ لِكنَّ الُروَح 

     
      
          

  

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

(لو ٩/١٨-١٤)

ِقُروَن  ْحتَ َويَ أَبْرَار،  ُهم  أَنَّ ُفِسِهم  أَنْ يف  ِثُقوَن  يَ ألُنَاٍس  َمثََل  الْ هَذا  يَُسوُع  الرَبُّ  قاَل 

ار. ييسٌّ َواآلَخُر َعشَّ رِّ فَ أََحُدُهام  ا،  يَ َصلِّ يُ لِ َكِل  َهيْ الْ إِىل  اآلَخرين: «رَُجالِن َصِعَدا 

الَناِس  اِقي  بَ كَ ْسُت  لَ أَْشُكرَُك أليَنِّ   ، ُهمَّ لّ أَل ُقول:  َويَ ْفِسِه  نَ يَُصيلِّ يف  يِيسُّ  الَفرِّ َوقََف  فَ

ار. إيِنِّ أَُصوُم َمرَّتَنِي يف األُْسبُوع، َوأُؤَدِّي الُعْرشَ  هَذا الَعشَّ اة، وَال كَ الِِمنَي الزُنَ ِعنَي الظَ الطَامَّ

إِىل  ِه  يْ َن َعيْ َع  رْفَ يَ أَْن  َحتَّى  ِريُد  يُ ال  َوُهَو  ِعيًدا  بَ َوقََف  فَ اُر  الَعشَّ ا  أَمَّ ِني.  تَ أَقْ َما  لِّ  كُ َعْن 

ا الَخاِطئ! أَنَ ي  ، إِْصَفْح َعنِّ ُهمَّ لّ أَل ائِالً:  ْقرَُع َصْدرَُه قَ يَ ْل كاَن  بَ الَساَمء، 

َواَضع،  ْفَسُه يُ ُع نَ رْفَ لَّ َمْن يَ ا ذاَك فَال! ألَنَّ كُ ِه ُمَربَّرًا، أَمَّ ِت يْ ُكم إِنَّ هَذا نَزََل إَِىل بَ وُل لَ أَقُ

رْفَع». يُ ْفَسُه  نَ يُواِضُع  َوَمْن 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري بطرس بو ضاهر)

الناُس  أنا ألديَن اآلخرين؟ (راجع متى ٥/٧)  قد يستنتُج  من  الله:   نظرة اإلنسان ونظرة  ܀ 
عدل؟  هذا  هل  رُِذَل.  قد  والعّشاَر  تربَّر  قد  الفرييسَّ  أنَّ  البرشية  وبنظرتهم  األوىل  للوهلة 

منطقنا  عن  تختلُف  ساميٍة  حكمٍة  يف   ، كنبيٍّ ويترصُّف  القلِب  إىل  ينظُر  يسوع  ولكن 

البرشيِّ الناقِص كام هو مكتوب: "ما مل ترَُه عنٌي، ومل تسمْع به أذٌن، ومل يخطْر عىل قلِب 

ونه، لكنَّ الله أعلنه لنا بروحه، ألّن الروح يسُربُ كّل يشٍء  برشٍ، قد أعّده اللُه للّذين يحبّ

الله الذي يحرّينا ويربّر  اللهِ" (١قور ٩/٢-١٠). فيعلن املسيح  بإحتفال حكم  حتى أعامَق 

العّشار التائب: يتربّر االنسان، ال بأعامله، بل بنظرة الله الرحومة إليه.

لهذا، يجب أن نقّر أنَّنا خطأة ( نحتاج إىل خالِص الله) مهام كانِت األعامُل التي قمنا بها، 

فالله  دامئاً ينتظر عودتنا إىل قلبه بتواضع وخشية، متكلّني عىل رحمته التي تلدنا من 

ولرسله لبطرس  يسوع  الرّب  سلّمه  الذي  العظيم  الّرس  هذا  التوبة،  ّرس  يف  جديد 

الكنيسة:  قلب  املسيح يف  وللكهنِة، خّدام  ثّم لألساقفة  متى ١٩/١٦؛ ١٨/١٨) ومن  (راجع 

"ألنّك ال تّرس بذبيحة وإّال فكنُت أقّدمها. مبحرقة ال ترىض. ذبائح الله هي روح منكرسة 

واملنسحق يا الله ال تحتقرُُه" (مز١٦/٥١-١٧).

فهذا ال يعني أن ال نعمل ونتكاسل بإتكالنا عىل نعمة الله ورحمته ولكن أن يأيت عملنا 

ه الساكن  مثرة إمياننا بيسوع املسيح، هذا اإلميان العامل باملحبة هو مثرة إستقبالنا لروح اللّ

فينا والذي يخلق فينا "فكر املسيح"  (راجع ١قور ١٦/٢) ويربطنا به يف عالقة حميمية من 

خالل تواصلنا الدائم معه. كام يؤكد لنا القديس بولس " أّما نحن فبالروح ننتظر ونرجو 

التربير باإلميان.

ففي املسيح يسوع، ال الختان ينفع شيئا وال عدم الختانة ينفُع شيئاً، بل باإلميان العامل 

باملحبة" (غل ٥/٥-٦).

ون  يحبّ الَّذين  ة ال كاملرائني  املحبّ بأعامٍل  ونقوَم  ونصّيل  نصوَم  أن  املسيُح  يوصينا  يف حني  ܀ 
َدهم الّناُس بل ألبينا الذي يف الخفاءِ، وأبونا الذي يف  رَهم وميجِّ الظُّهور يف املجالِس ليبخِّ

الخفاِء هو يجازينا ويستمُع إىل أعامِق قلوبنا.

لنا من خالل  اللِه  نا بل هي إستجابٌة ملحبِة  يأتون من قدراتِ دقُة ال  وُم والصَّ الُة والصَّ الصَّ

الُة ليسْت للظُّهوِر بْل ملناجاِة الله بثقٍة  الرُّوِح الذي يعُضُدنا، يشفُع لنا ويصّيل فينا. الصَّ

وإمياٍن ومحبٍة صادقٍة. (راجع متى١/٦-١٨).

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد السادس عشر من زمن العنصرة: ثمر الكلمة الصالة (مثل الفّريسّي والعّشار)

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 (...)

بفرٍح  َمالمة  بدون  نا  لُ ويقبَ نتوب  ِعنَدما  َنا  ِب يبتِهُج  الّذي  والرَّحيم  الصالِح  ُمبارٌك 

وا إىل الداخل،  ُه للصالِِحني حتّى يدُخلُ ِته. ُمبارٌك الصالُِح الّذي يفتُح بابَ بحسب محبَّ

لَّ واِحٍد  َدوا. ُمبارٌك الّذي مينُح كُ ُق باب َصالِحِه أيًضا عىل األرشاِر إذا اهتَ يُغلِ والّذي ال 

والخاِطئوَن  الصالَِحة،  بأعاملِِهم  يرثُون  فاألبراُر  الّساموّي:  ُكوِت  املَ�لَ لِرَيَِث  ًة  َوسيلَ

الذلَّ  قاىس  الّذي  والشتم،  للموت  ذاته  َم  َسلَّ الخاِطئني  أجِل  ِمن  الّذي  ُمبارٌك  بالتوبة. 

ا  َصَن َخلِّ ليُ نَزل  الّذي  وِِّه،  ُحُن بحسِب  خلَقَنا  الّذي  ُمبارٌك  حياةً.  الخاطئنَي  ميَنَح  ليك 

العظيم. َمجيئه  يَوِم  ِقيَمَنا يف  يُ لِ ًة  يَ ثانِ والّذي سيأيت  لِيب،  بالصَّ

وِم الديُنونَة، وأن  تََك يف يَ َن رَأفَ تََعطَّف َعَيلَّ أيًضا، أيُّها الصالح، ِبَحَسِب َصَالِحَك، ألُعاِي

أُرَتَِّل لك تسبيًحا مع األبراِر إىل دهِر الدهور. آمني.

(املز�ور ١٤٣ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
أعظّمك يا إلهي امللك (مز ١٤٥)

ُمَك يا إلهي امللك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الَدهِر وإىل األبد ܀ أَُعظِّ

ِه ِع لِّ صنائِ ܀ الربُّ صالٌِح للجميعِ وََمراِحُمُه عىل كُ

ِه لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجميعِ أعاملِ ܀ الربُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الربُّ قريٌب ِمن جميعِ دُعاتِ



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

َل يف  أَمَّ تَ نَ أيُّها الربُّ اإلله، يف هذا الوقت املُبارك، أن  ا  لَن أهِّ

واُضعِ  التَ يف  َنا  لَ ًة  أُمثُولَ ُكوَن  يَ فَ ار،  والَعشَّ ييسِّ  الَفرِّ َمثَِل 

يَك  ا إِلَ َن َع ُفوَسَنا، لَِرتفَ ار نُ الَعشَّ ُنوَاِضَع كَ واالنِسَحاق، فَ

َك املَجُد إىل األبد.  وس، لَ ِة ابِنَك َوُروِحَك الُقدُّ َحبَّ مِبَ

(من صلوات األحد ا�سادس عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن فشيطو (هللويا قال الرّب إنّني)

هللويا، رَبِّ ماذا أَْعَددَْت للُمِحبِّنيَ؟

قَد أوَحيَت بالرُّوِح للمؤمننَي:

ْر يف األَرِض َعنُي ما مل تَنظُ

م تَْسَمْع يف الَكوِن أَذُْن! ما لَ

اِل ْم يَْخطُر يف بَ رَبِّ أوَحيَت ما لَ

ْل ُروَح العاِيل ْم بَ ْم نأُخذ ُروَح العالَ لَ

هللويا ُمْحيي األجياِل!

܀܀܀

(من صالة �ساء ا�سبت، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ ܀ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة، األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام، أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

ُهوًَّة  أَمامي  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف: إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

َك  عوب وأَعزُِف لَ ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ إِستَ

عىل  ُهمَّ  لَّ أَل إرتَفع  ܀  الُغيوم  إِىل  َك  وَحقُّ َموات  السَّ إِىل  َك  رَحَمتُ َعظَُمت  فَقد  ܀  األَمم  يف 

ها. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

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 (روم ١٨/٨-٢٧)

ِغي،  بَ ْن يَ اَم  َ كَ نَُصيلِّ أَْن  ْعرُِف  نَ َنا ال  ِفَنا، ألَنَّ ْعُضُدنَا يف ُضْع يَ ْفُسُه  نَ الُروُح  فَ "هَكَذا 

أَنَّاٍت ال تُوَصف" ِب ا  َن لَ ْشَفُع  يَ ْفَسُه  نَ لِكنَّ الُروَح 

     
      
          

  

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

(لو ٩/١٨-١٤)

ِقُروَن  ْحتَ َويَ أَبْرَار،  ُهم  أَنَّ ُفِسِهم  أَنْ يف  ِثُقوَن  يَ ألُنَاٍس  َمثََل  الْ هَذا  يَُسوُع  الرَبُّ  قاَل 

ار. ييسٌّ َواآلَخُر َعشَّ رِّ فَ أََحُدُهام  ا،  يَ َصلِّ يُ لِ َكِل  َهيْ الْ إِىل  اآلَخرين: «رَُجالِن َصِعَدا 

الَناِس  اِقي  بَ كَ ْسُت  لَ أَْشُكرَُك أليَنِّ   ، ُهمَّ لّ أَل ُقول:  َويَ ْفِسِه  نَ يَُصيلِّ يف  يِيسُّ  الَفرِّ َوقََف  فَ

ار. إيِنِّ أَُصوُم َمرَّتَنِي يف األُْسبُوع، َوأُؤَدِّي الُعْرشَ  هَذا الَعشَّ اة، وَال كَ الِِمنَي الزُنَ ِعنَي الظَ الطَامَّ

إِىل  ِه  يْ َن َعيْ َع  رْفَ يَ أَْن  َحتَّى  ِريُد  يُ ال  َوُهَو  ِعيًدا  بَ َوقََف  فَ اُر  الَعشَّ ا  أَمَّ ِني.  تَ أَقْ َما  لِّ  كُ َعْن 

ا الَخاِطئ! أَنَ ي  ، إِْصَفْح َعنِّ ُهمَّ لّ أَل ائِالً:  ْقرَُع َصْدرَُه قَ يَ ْل كاَن  بَ الَساَمء، 

َواَضع،  ْفَسُه يُ ُع نَ رْفَ لَّ َمْن يَ ا ذاَك فَال! ألَنَّ كُ ِه ُمَربَّرًا، أَمَّ ِت يْ ُكم إِنَّ هَذا نَزََل إَِىل بَ وُل لَ أَقُ

رْفَع». يُ ْفَسُه  نَ يُواِضُع  َوَمْن 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري بطرس بو ضاهر)

الناُس  أنا ألديَن اآلخرين؟ (راجع متى ٥/٧)  قد يستنتُج  من  الله:   نظرة اإلنسان ونظرة  ܀ 
عدل؟  هذا  هل  رُِذَل.  قد  والعّشاَر  تربَّر  قد  الفرييسَّ  أنَّ  البرشية  وبنظرتهم  األوىل  للوهلة 

منطقنا  عن  تختلُف  ساميٍة  حكمٍة  يف   ، كنبيٍّ ويترصُّف  القلِب  إىل  ينظُر  يسوع  ولكن 

البرشيِّ الناقِص كام هو مكتوب: "ما مل ترَُه عنٌي، ومل تسمْع به أذٌن، ومل يخطْر عىل قلِب 

ونه، لكنَّ الله أعلنه لنا بروحه، ألّن الروح يسُربُ كّل يشٍء  برشٍ، قد أعّده اللُه للّذين يحبّ

الله الذي يحرّينا ويربّر  اللهِ" (١قور ٩/٢-١٠). فيعلن املسيح  بإحتفال حكم  حتى أعامَق 

العّشار التائب: يتربّر االنسان، ال بأعامله، بل بنظرة الله الرحومة إليه.

لهذا، يجب أن نقّر أنَّنا خطأة ( نحتاج إىل خالِص الله) مهام كانِت األعامُل التي قمنا بها، 

فالله  دامئاً ينتظر عودتنا إىل قلبه بتواضع وخشية، متكلّني عىل رحمته التي تلدنا من 

ولرسله لبطرس  يسوع  الرّب  سلّمه  الذي  العظيم  الّرس  هذا  التوبة،  ّرس  يف  جديد 

الكنيسة:  قلب  املسيح يف  وللكهنِة، خّدام  ثّم لألساقفة  متى ١٩/١٦؛ ١٨/١٨) ومن  (راجع 

"ألنّك ال تّرس بذبيحة وإّال فكنُت أقّدمها. مبحرقة ال ترىض. ذبائح الله هي روح منكرسة 

واملنسحق يا الله ال تحتقرُُه" (مز١٦/٥١-١٧).

فهذا ال يعني أن ال نعمل ونتكاسل بإتكالنا عىل نعمة الله ورحمته ولكن أن يأيت عملنا 

ه الساكن  مثرة إمياننا بيسوع املسيح، هذا اإلميان العامل باملحبة هو مثرة إستقبالنا لروح اللّ

فينا والذي يخلق فينا "فكر املسيح"  (راجع ١قور ١٦/٢) ويربطنا به يف عالقة حميمية من 

خالل تواصلنا الدائم معه. كام يؤكد لنا القديس بولس " أّما نحن فبالروح ننتظر ونرجو 

التربير باإلميان.

ففي املسيح يسوع، ال الختان ينفع شيئا وال عدم الختانة ينفُع شيئاً، بل باإلميان العامل 

باملحبة" (غل ٥/٥-٦).

ون  يحبّ الَّذين  ة ال كاملرائني  املحبّ بأعامٍل  ونقوَم  ونصّيل  نصوَم  أن  املسيُح  يوصينا  يف حني  ܀ 
َدهم الّناُس بل ألبينا الذي يف الخفاءِ، وأبونا الذي يف  رَهم وميجِّ الظُّهور يف املجالِس ليبخِّ

الخفاِء هو يجازينا ويستمُع إىل أعامِق قلوبنا.

لنا من خالل  اللِه  نا بل هي إستجابٌة ملحبِة  يأتون من قدراتِ دقُة ال  وُم والصَّ الُة والصَّ الصَّ

الُة ليسْت للظُّهوِر بْل ملناجاِة الله بثقٍة  الرُّوِح الذي يعُضُدنا، يشفُع لنا ويصّيل فينا. الصَّ

وإمياٍن ومحبٍة صادقٍة. (راجع متى١/٦-١٨).

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد السادس عشر من زمن العنصرة: ثمر الكلمة الصالة (مثل الفّريسّي والعّشار)

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 (...)

بفرٍح  َمالمة  بدون  نا  لُ ويقبَ نتوب  ِعنَدما  َنا  ِب يبتِهُج  الّذي  والرَّحيم  الصالِح  ُمبارٌك 

وا إىل الداخل،  ُه للصالِِحني حتّى يدُخلُ ِته. ُمبارٌك الصالُِح الّذي يفتُح بابَ بحسب محبَّ

لَّ واِحٍد  َدوا. ُمبارٌك الّذي مينُح كُ ُق باب َصالِحِه أيًضا عىل األرشاِر إذا اهتَ يُغلِ والّذي ال 

والخاِطئوَن  الصالَِحة،  بأعاملِِهم  يرثُون  فاألبراُر  الّساموّي:  ُكوِت  املَ�لَ لِرَيَِث  ًة  َوسيلَ

الذلَّ  قاىس  الّذي  والشتم،  للموت  ذاته  َم  َسلَّ الخاِطئني  أجِل  ِمن  الّذي  ُمبارٌك  بالتوبة. 

ا  َصَن َخلِّ ليُ نَزل  الّذي  وِِّه،  ُحُن بحسِب  خلَقَنا  الّذي  ُمبارٌك  حياةً.  الخاطئنَي  ميَنَح  ليك 

العظيم. َمجيئه  يَوِم  ِقيَمَنا يف  يُ لِ ًة  يَ ثانِ والّذي سيأيت  لِيب،  بالصَّ

وِم الديُنونَة، وأن  تََك يف يَ َن رَأفَ تََعطَّف َعَيلَّ أيًضا، أيُّها الصالح، ِبَحَسِب َصَالِحَك، ألُعاِي

أُرَتَِّل لك تسبيًحا مع األبراِر إىل دهِر الدهور. آمني.

(املز�ور ١٤٣ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
أعظّمك يا إلهي امللك (مز ١٤٥)

ُمَك يا إلهي امللك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الَدهِر وإىل األبد ܀ أَُعظِّ

ِه ِع لِّ صنائِ ܀ الربُّ صالٌِح للجميعِ وََمراِحُمُه عىل كُ

ِه لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجميعِ أعاملِ ܀ الربُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الربُّ قريٌب ِمن جميعِ دُعاتِ



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

َل يف  أَمَّ تَ نَ أيُّها الربُّ اإلله، يف هذا الوقت املُبارك، أن  ا  لَن أهِّ

واُضعِ  التَ يف  َنا  لَ ًة  أُمثُولَ ُكوَن  يَ فَ ار،  والَعشَّ ييسِّ  الَفرِّ َمثَِل 

يَك  ا إِلَ َن َع ُفوَسَنا، لَِرتفَ ار نُ الَعشَّ ُنوَاِضَع كَ واالنِسَحاق، فَ

َك املَجُد إىل األبد.  وس، لَ ِة ابِنَك َوُروِحَك الُقدُّ َحبَّ مِبَ

(من صلوات األحد ا�سادس عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن فشيطو (هللويا قال الرّب إنّني)

هللويا، رَبِّ ماذا أَْعَددَْت للُمِحبِّنيَ؟

قَد أوَحيَت بالرُّوِح للمؤمننَي:

ْر يف األَرِض َعنُي ما مل تَنظُ

م تَْسَمْع يف الَكوِن أَذُْن! ما لَ

اِل ْم يَْخطُر يف بَ رَبِّ أوَحيَت ما لَ

ْل ُروَح العاِيل ْم بَ ْم نأُخذ ُروَح العالَ لَ

هللويا ُمْحيي األجياِل!

܀܀܀

(من صالة �ساء ا�سبت، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ ܀ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة، األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام، أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

ُهوًَّة  أَمامي  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف: إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

َك  عوب وأَعزُِف لَ ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ إِستَ

عىل  ُهمَّ  لَّ أَل إرتَفع  ܀  الُغيوم  إِىل  َك  وَحقُّ َموات  السَّ إِىل  َك  رَحَمتُ َعظَُمت  فَقد  ܀  األَمم  يف 

ها. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

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 (روم ١٨/٨-٢٧)

ِغي،  بَ ْن يَ اَم  َ كَ نَُصيلِّ أَْن  ْعرُِف  نَ َنا ال  ِفَنا، ألَنَّ ْعُضُدنَا يف ُضْع يَ ْفُسُه  نَ الُروُح  فَ "هَكَذا 

أَنَّاٍت ال تُوَصف" ِب ا  َن لَ ْشَفُع  يَ ْفَسُه  نَ لِكنَّ الُروَح 

     
      
          

  

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

(لو ٩/١٨-١٤)

ِقُروَن  ْحتَ َويَ أَبْرَار،  ُهم  أَنَّ ُفِسِهم  أَنْ يف  ِثُقوَن  يَ ألُنَاٍس  َمثََل  الْ هَذا  يَُسوُع  الرَبُّ  قاَل 

ار. ييسٌّ َواآلَخُر َعشَّ رِّ فَ أََحُدُهام  ا،  يَ َصلِّ يُ لِ َكِل  َهيْ الْ إِىل  اآلَخرين: «رَُجالِن َصِعَدا 

الَناِس  اِقي  بَ كَ ْسُت  لَ أَْشُكرَُك أليَنِّ   ، ُهمَّ لّ أَل ُقول:  َويَ ْفِسِه  نَ يَُصيلِّ يف  يِيسُّ  الَفرِّ َوقََف  فَ

ار. إيِنِّ أَُصوُم َمرَّتَنِي يف األُْسبُوع، َوأُؤَدِّي الُعْرشَ  هَذا الَعشَّ اة، وَال كَ الِِمنَي الزُنَ ِعنَي الظَ الطَامَّ

إِىل  ِه  يْ َن َعيْ َع  رْفَ يَ أَْن  َحتَّى  ِريُد  يُ ال  َوُهَو  ِعيًدا  بَ َوقََف  فَ اُر  الَعشَّ ا  أَمَّ ِني.  تَ أَقْ َما  لِّ  كُ َعْن 

ا الَخاِطئ! أَنَ ي  ، إِْصَفْح َعنِّ ُهمَّ لّ أَل ائِالً:  ْقرَُع َصْدرَُه قَ يَ ْل كاَن  بَ الَساَمء، 

َواَضع،  ْفَسُه يُ ُع نَ رْفَ لَّ َمْن يَ ا ذاَك فَال! ألَنَّ كُ ِه ُمَربَّرًا، أَمَّ ِت يْ ُكم إِنَّ هَذا نَزََل إَِىل بَ وُل لَ أَقُ

رْفَع». يُ ْفَسُه  نَ يُواِضُع  َوَمْن 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري بطرس بو ضاهر)

الناُس  أنا ألديَن اآلخرين؟ (راجع متى ٥/٧)  قد يستنتُج  من  الله:   نظرة اإلنسان ونظرة  ܀ 
عدل؟  هذا  هل  رُِذَل.  قد  والعّشاَر  تربَّر  قد  الفرييسَّ  أنَّ  البرشية  وبنظرتهم  األوىل  للوهلة 

منطقنا  عن  تختلُف  ساميٍة  حكمٍة  يف   ، كنبيٍّ ويترصُّف  القلِب  إىل  ينظُر  يسوع  ولكن 

البرشيِّ الناقِص كام هو مكتوب: "ما مل ترَُه عنٌي، ومل تسمْع به أذٌن، ومل يخطْر عىل قلِب 

ونه، لكنَّ الله أعلنه لنا بروحه، ألّن الروح يسُربُ كّل يشٍء  برشٍ، قد أعّده اللُه للّذين يحبّ

الله الذي يحرّينا ويربّر  اللهِ" (١قور ٩/٢-١٠). فيعلن املسيح  بإحتفال حكم  حتى أعامَق 

العّشار التائب: يتربّر االنسان، ال بأعامله، بل بنظرة الله الرحومة إليه.

لهذا، يجب أن نقّر أنَّنا خطأة ( نحتاج إىل خالِص الله) مهام كانِت األعامُل التي قمنا بها، 

فالله  دامئاً ينتظر عودتنا إىل قلبه بتواضع وخشية، متكلّني عىل رحمته التي تلدنا من 

ولرسله لبطرس  يسوع  الرّب  سلّمه  الذي  العظيم  الّرس  هذا  التوبة،  ّرس  يف  جديد 

anteliasdiocese.com
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الكنيسة:  قلب  املسيح يف  وللكهنِة، خّدام  ثّم لألساقفة  متى ١٩/١٦؛ ١٨/١٨) ومن  (راجع 

"ألنّك ال تّرس بذبيحة وإّال فكنُت أقّدمها. مبحرقة ال ترىض. ذبائح الله هي روح منكرسة 

واملنسحق يا الله ال تحتقرُُه" (مز١٦/٥١-١٧).

فهذا ال يعني أن ال نعمل ونتكاسل بإتكالنا عىل نعمة الله ورحمته ولكن أن يأيت عملنا 

ه الساكن  مثرة إمياننا بيسوع املسيح، هذا اإلميان العامل باملحبة هو مثرة إستقبالنا لروح اللّ

فينا والذي يخلق فينا "فكر املسيح"  (راجع ١قور ١٦/٢) ويربطنا به يف عالقة حميمية من 

خالل تواصلنا الدائم معه. كام يؤكد لنا القديس بولس " أّما نحن فبالروح ننتظر ونرجو 

التربير باإلميان.

ففي املسيح يسوع، ال الختان ينفع شيئا وال عدم الختانة ينفُع شيئاً، بل باإلميان العامل 

باملحبة" (غل ٥/٥-٦).

ون  يحبّ الَّذين  ة ال كاملرائني  املحبّ بأعامٍل  ونقوَم  ونصّيل  نصوَم  أن  املسيُح  يوصينا  يف حني  ܀ 
َدهم الّناُس بل ألبينا الذي يف الخفاءِ، وأبونا الذي يف  رَهم وميجِّ الظُّهور يف املجالِس ليبخِّ

الخفاِء هو يجازينا ويستمُع إىل أعامِق قلوبنا.

لنا من خالل  اللِه  نا بل هي إستجابٌة ملحبِة  يأتون من قدراتِ دقُة ال  وُم والصَّ الُة والصَّ الصَّ

الُة ليسْت للظُّهوِر بْل ملناجاِة الله بثقٍة  الرُّوِح الذي يعُضُدنا، يشفُع لنا ويصّيل فينا. الصَّ

وإمياٍن ومحبٍة صادقٍة. (راجع متى١/٦-١٨).

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد السادس عشر من زمن العنصرة: ثمر الكلمة الصالة (مثل الفّريسّي والعّشار)

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 (...)

بفرٍح  َمالمة  بدون  نا  لُ ويقبَ نتوب  ِعنَدما  َنا  ِب يبتِهُج  الّذي  والرَّحيم  الصالِح  ُمبارٌك 

وا إىل الداخل،  ُه للصالِِحني حتّى يدُخلُ ِته. ُمبارٌك الصالُِح الّذي يفتُح بابَ بحسب محبَّ

لَّ واِحٍد  َدوا. ُمبارٌك الّذي مينُح كُ ُق باب َصالِحِه أيًضا عىل األرشاِر إذا اهتَ يُغلِ والّذي ال 

والخاِطئوَن  الصالَِحة،  بأعاملِِهم  يرثُون  فاألبراُر  الّساموّي:  ُكوِت  املَ�لَ لِرَيَِث  ًة  َوسيلَ

الذلَّ  قاىس  الّذي  والشتم،  للموت  ذاته  َم  َسلَّ الخاِطئني  أجِل  ِمن  الّذي  ُمبارٌك  بالتوبة. 

ا  َصَن َخلِّ ليُ نَزل  الّذي  وِِّه،  ُحُن بحسِب  خلَقَنا  الّذي  ُمبارٌك  حياةً.  الخاطئنَي  ميَنَح  ليك 

العظيم. َمجيئه  يَوِم  ِقيَمَنا يف  يُ لِ ًة  يَ ثانِ والّذي سيأيت  لِيب،  بالصَّ

وِم الديُنونَة، وأن  تََك يف يَ َن رَأفَ تََعطَّف َعَيلَّ أيًضا، أيُّها الصالح، ِبَحَسِب َصَالِحَك، ألُعاِي

أُرَتَِّل لك تسبيًحا مع األبراِر إىل دهِر الدهور. آمني.

(املز�ور ١٤٣ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
أعظّمك يا إلهي امللك (مز ١٤٥)

ُمَك يا إلهي امللك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الَدهِر وإىل األبد ܀ أَُعظِّ

ِه ِع لِّ صنائِ ܀ الربُّ صالٌِح للجميعِ وََمراِحُمُه عىل كُ

ِه لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجميعِ أعاملِ ܀ الربُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الربُّ قريٌب ِمن جميعِ دُعاتِ



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

َل يف  أَمَّ تَ نَ أيُّها الربُّ اإلله، يف هذا الوقت املُبارك، أن  ا  لَن أهِّ

واُضعِ  التَ يف  َنا  لَ ًة  أُمثُولَ ُكوَن  يَ فَ ار،  والَعشَّ ييسِّ  الَفرِّ َمثَِل 

يَك  ا إِلَ َن َع ُفوَسَنا، لَِرتفَ ار نُ الَعشَّ ُنوَاِضَع كَ واالنِسَحاق، فَ

َك املَجُد إىل األبد.  وس، لَ ِة ابِنَك َوُروِحَك الُقدُّ َحبَّ مِبَ

(من صلوات األحد ا�سادس عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن فشيطو (هللويا قال الرّب إنّني)

هللويا، رَبِّ ماذا أَْعَددَْت للُمِحبِّنيَ؟

قَد أوَحيَت بالرُّوِح للمؤمننَي:

ْر يف األَرِض َعنُي ما مل تَنظُ

م تَْسَمْع يف الَكوِن أَذُْن! ما لَ

اِل ْم يَْخطُر يف بَ رَبِّ أوَحيَت ما لَ

ْل ُروَح العاِيل ْم بَ ْم نأُخذ ُروَح العالَ لَ

هللويا ُمْحيي األجياِل!

܀܀܀

(من صالة �ساء ا�سبت، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ ܀ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة، األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام، أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

ُهوًَّة  أَمامي  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف: إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

َك  عوب وأَعزُِف لَ ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ إِستَ

عىل  ُهمَّ  لَّ أَل إرتَفع  ܀  الُغيوم  إِىل  َك  وَحقُّ َموات  السَّ إِىل  َك  رَحَمتُ َعظَُمت  فَقد  ܀  األَمم  يف 

ها. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

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 (روم ١٨/٨-٢٧)

ِغي،  بَ ْن يَ اَم  َ كَ نَُصيلِّ أَْن  ْعرُِف  نَ َنا ال  ِفَنا، ألَنَّ ْعُضُدنَا يف ُضْع يَ ْفُسُه  نَ الُروُح  فَ "هَكَذا 

أَنَّاٍت ال تُوَصف" ِب ا  َن لَ ْشَفُع  يَ ْفَسُه  نَ لِكنَّ الُروَح 

     
      
          

  

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

(لو ٩/١٨-١٤)

ِقُروَن  ْحتَ َويَ أَبْرَار،  ُهم  أَنَّ ُفِسِهم  أَنْ يف  ِثُقوَن  يَ ألُنَاٍس  َمثََل  الْ هَذا  يَُسوُع  الرَبُّ  قاَل 

ار. ييسٌّ َواآلَخُر َعشَّ رِّ فَ أََحُدُهام  ا،  يَ َصلِّ يُ لِ َكِل  َهيْ الْ إِىل  اآلَخرين: «رَُجالِن َصِعَدا 

الَناِس  اِقي  بَ كَ ْسُت  لَ أَْشُكرَُك أليَنِّ   ، ُهمَّ لّ أَل ُقول:  َويَ ْفِسِه  نَ يَُصيلِّ يف  يِيسُّ  الَفرِّ َوقََف  فَ

ار. إيِنِّ أَُصوُم َمرَّتَنِي يف األُْسبُوع، َوأُؤَدِّي الُعْرشَ  هَذا الَعشَّ اة، وَال كَ الِِمنَي الزُنَ ِعنَي الظَ الطَامَّ

إِىل  ِه  يْ َن َعيْ َع  رْفَ يَ أَْن  َحتَّى  ِريُد  يُ ال  َوُهَو  ِعيًدا  بَ َوقََف  فَ اُر  الَعشَّ ا  أَمَّ ِني.  تَ أَقْ َما  لِّ  كُ َعْن 

ا الَخاِطئ! أَنَ ي  ، إِْصَفْح َعنِّ ُهمَّ لّ أَل ائِالً:  ْقرَُع َصْدرَُه قَ يَ ْل كاَن  بَ الَساَمء، 

َواَضع،  ْفَسُه يُ ُع نَ رْفَ لَّ َمْن يَ ا ذاَك فَال! ألَنَّ كُ ِه ُمَربَّرًا، أَمَّ ِت يْ ُكم إِنَّ هَذا نَزََل إَِىل بَ وُل لَ أَقُ

رْفَع». يُ ْفَسُه  نَ يُواِضُع  َوَمْن 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري بطرس بو ضاهر)

الناُس  أنا ألديَن اآلخرين؟ (راجع متى ٥/٧)  قد يستنتُج  من  الله:   نظرة اإلنسان ونظرة  ܀ 
عدل؟  هذا  هل  رُِذَل.  قد  والعّشاَر  تربَّر  قد  الفرييسَّ  أنَّ  البرشية  وبنظرتهم  األوىل  للوهلة 

منطقنا  عن  تختلُف  ساميٍة  حكمٍة  يف   ، كنبيٍّ ويترصُّف  القلِب  إىل  ينظُر  يسوع  ولكن 

البرشيِّ الناقِص كام هو مكتوب: "ما مل ترَُه عنٌي، ومل تسمْع به أذٌن، ومل يخطْر عىل قلِب 

ونه، لكنَّ الله أعلنه لنا بروحه، ألّن الروح يسُربُ كّل يشٍء  برشٍ، قد أعّده اللُه للّذين يحبّ

الله الذي يحرّينا ويربّر  اللهِ" (١قور ٩/٢-١٠). فيعلن املسيح  بإحتفال حكم  حتى أعامَق 

العّشار التائب: يتربّر االنسان، ال بأعامله، بل بنظرة الله الرحومة إليه.

لهذا، يجب أن نقّر أنَّنا خطأة ( نحتاج إىل خالِص الله) مهام كانِت األعامُل التي قمنا بها، 

فالله  دامئاً ينتظر عودتنا إىل قلبه بتواضع وخشية، متكلّني عىل رحمته التي تلدنا من 

ولرسله لبطرس  يسوع  الرّب  سلّمه  الذي  العظيم  الّرس  هذا  التوبة،  ّرس  يف  جديد 

الكنيسة:  قلب  املسيح يف  وللكهنِة، خّدام  ثّم لألساقفة  متى ١٩/١٦؛ ١٨/١٨) ومن  (راجع 

"ألنّك ال تّرس بذبيحة وإّال فكنُت أقّدمها. مبحرقة ال ترىض. ذبائح الله هي روح منكرسة 

واملنسحق يا الله ال تحتقرُُه" (مز١٦/٥١-١٧).

فهذا ال يعني أن ال نعمل ونتكاسل بإتكالنا عىل نعمة الله ورحمته ولكن أن يأيت عملنا 

ه الساكن  مثرة إمياننا بيسوع املسيح، هذا اإلميان العامل باملحبة هو مثرة إستقبالنا لروح اللّ

فينا والذي يخلق فينا "فكر املسيح"  (راجع ١قور ١٦/٢) ويربطنا به يف عالقة حميمية من 

خالل تواصلنا الدائم معه. كام يؤكد لنا القديس بولس " أّما نحن فبالروح ننتظر ونرجو 

التربير باإلميان.

ففي املسيح يسوع، ال الختان ينفع شيئا وال عدم الختانة ينفُع شيئاً، بل باإلميان العامل 

باملحبة" (غل ٥/٥-٦).

ون  يحبّ الَّذين  ة ال كاملرائني  املحبّ بأعامٍل  ونقوَم  ونصّيل  نصوَم  أن  املسيُح  يوصينا  يف حني  ܀ 
َدهم الّناُس بل ألبينا الذي يف الخفاءِ، وأبونا الذي يف  رَهم وميجِّ الظُّهور يف املجالِس ليبخِّ

الخفاِء هو يجازينا ويستمُع إىل أعامِق قلوبنا.

لنا من خالل  اللِه  نا بل هي إستجابٌة ملحبِة  يأتون من قدراتِ دقُة ال  وُم والصَّ الُة والصَّ الصَّ

الُة ليسْت للظُّهوِر بْل ملناجاِة الله بثقٍة  الرُّوِح الذي يعُضُدنا، يشفُع لنا ويصّيل فينا. الصَّ

وإمياٍن ومحبٍة صادقٍة. (راجع متى١/٦-١٨).

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٦ األحد السادس عشر من زمن العنصرة: ثمر الكلمة الصالة (مثل الفّريسّي والعّشار)

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 (...)

بفرٍح  َمالمة  بدون  نا  لُ ويقبَ نتوب  ِعنَدما  َنا  ِب يبتِهُج  الّذي  والرَّحيم  الصالِح  ُمبارٌك 

وا إىل الداخل،  ُه للصالِِحني حتّى يدُخلُ ِته. ُمبارٌك الصالُِح الّذي يفتُح بابَ بحسب محبَّ

لَّ واِحٍد  َدوا. ُمبارٌك الّذي مينُح كُ ُق باب َصالِحِه أيًضا عىل األرشاِر إذا اهتَ يُغلِ والّذي ال 

والخاِطئوَن  الصالَِحة،  بأعاملِِهم  يرثُون  فاألبراُر  الّساموّي:  ُكوِت  املَ�لَ لِرَيَِث  ًة  َوسيلَ

الذلَّ  قاىس  الّذي  والشتم،  للموت  ذاته  َم  َسلَّ الخاِطئني  أجِل  ِمن  الّذي  ُمبارٌك  بالتوبة. 

ا  َصَن َخلِّ ليُ نَزل  الّذي  وِِّه،  ُحُن بحسِب  خلَقَنا  الّذي  ُمبارٌك  حياةً.  الخاطئنَي  ميَنَح  ليك 

العظيم. َمجيئه  يَوِم  ِقيَمَنا يف  يُ لِ ًة  يَ ثانِ والّذي سيأيت  لِيب،  بالصَّ

وِم الديُنونَة، وأن  تََك يف يَ َن رَأفَ تََعطَّف َعَيلَّ أيًضا، أيُّها الصالح، ِبَحَسِب َصَالِحَك، ألُعاِي

أُرَتَِّل لك تسبيًحا مع األبراِر إىل دهِر الدهور. آمني.

(املز�ور ١٤٣ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
أعظّمك يا إلهي امللك (مز ١٤٥)

ُمَك يا إلهي امللك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الَدهِر وإىل األبد ܀ أَُعظِّ

ِه ِع لِّ صنائِ ܀ الربُّ صالٌِح للجميعِ وََمراِحُمُه عىل كُ

ِه لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجميعِ أعاملِ ܀ الربُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الربُّ قريٌب ِمن جميعِ دُعاتِ



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

َل يف  أَمَّ تَ نَ أيُّها الربُّ اإلله، يف هذا الوقت املُبارك، أن  ا  لَن أهِّ

واُضعِ  التَ يف  َنا  لَ ًة  أُمثُولَ ُكوَن  يَ فَ ار،  والَعشَّ ييسِّ  الَفرِّ َمثَِل 

يَك  ا إِلَ َن َع ُفوَسَنا، لَِرتفَ ار نُ الَعشَّ ُنوَاِضَع كَ واالنِسَحاق، فَ

َك املَجُد إىل األبد.  وس، لَ ِة ابِنَك َوُروِحَك الُقدُّ َحبَّ مِبَ

(من صلوات األحد ا�سادس عرش بعد العنرصة، الفرض األنطو�، زمن العنرصة - ا�شحيمة، اجلزء اثلاين)

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن فشيطو (هللويا قال الرّب إنّني)

هللويا، رَبِّ ماذا أَْعَددَْت للُمِحبِّنيَ؟

قَد أوَحيَت بالرُّوِح للمؤمننَي:

ْر يف األَرِض َعنُي ما مل تَنظُ

م تَْسَمْع يف الَكوِن أَذُْن! ما لَ

اِل ْم يَْخطُر يف بَ رَبِّ أوَحيَت ما لَ

ْل ُروَح العاِيل ْم بَ ْم نأُخذ ُروَح العالَ لَ

هللويا ُمْحيي األجياِل!

܀܀܀

(من صالة �ساء ا�سبت، ا�شحيمة [ا�زمن العادي]، ا�كسليك)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِصم إِىل أَن تَعُربَ  لُه اْرَحْمني فإِنَّ نَْفيس ِبَك اْعتََصَمت ܀ ِبِظلِّ َجناَحيَك أَعتَ ܀ إِرَحْمني يا أَل

ْخِز  َخلِّْصني ويُ امِء ويُ ها عَيلَّ ܀ فلريِسْل ِمَن السَّ َه الَعيلَّ أَإللَه الَّذي أمََتَّ ة ܀ أَدْعو اإلِل املُصيبَ

جعة، األسوِد الَّتي تَفَرتُِس  ه ܀ نَْفيس بَنَي األسوِد ُمضَّ ه وَحقَّ َمن يُرِهُقني ܀ لِرُيِسِل اللُه رَحَمتَ

ُكْن  يَ َموات ولْ ُهمَّ اْرتَفع عىل السَّ لَّ ها ُسيوٌف حادَّة ܀ أَل تُ ِسَن يابُها رِماٌح وِسهام، أَلَ بَني آدَم ܀ أَنْ

ُهوًَّة  أَمامي  َحَفروا  ܀  نَفيس  فَرزََحت  لَِخطَوايت  ا  ِشباكً نََصبوا  ܀  ها  لِّ كُ األَرِض  َمجُدَك عىل 

يِقْظ يا َمْجدي  ِعّد ܀ إيِنِّ أُنِشُد وأَعزِف: إِستَ لْبي ُمستَ ِعدٌّ يا أَلله قَ لْبي ُمستَ فوَقَعوا فيها ܀ قَ

َك  عوب وأَعزُِف لَ ُد يف الشُّ يِّ َحر ܀ أَحَمُدَك أَيُّها السَّ ارة سأُوِقُظ السَّ يِقْظ أَيُّها العوُد والِكنَّ إِستَ

عىل  ُهمَّ  لَّ أَل إرتَفع  ܀  الُغيوم  إِىل  َك  وَحقُّ َموات  السَّ إِىل  َك  رَحَمتُ َعظَُمت  فَقد  ܀  األَمم  يف 

ها. ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن  لِّ ُكْن َمجُدَك عىل األرِض كُ يَ َموات ولْ السَّ

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 (روم ١٨/٨-٢٧)

ِغي،  بَ ْن يَ اَم  َ كَ نَُصيلِّ أَْن  ْعرُِف  نَ َنا ال  ِفَنا، ألَنَّ ْعُضُدنَا يف ُضْع يَ ْفُسُه  نَ الُروُح  فَ "هَكَذا 

أَنَّاٍت ال تُوَصف" ِب ا  َن لَ ْشَفُع  يَ ْفَسُه  نَ لِكنَّ الُروَح 

     
      
          

  

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

(لو ٩/١٨-١٤)

ِقُروَن  ْحتَ َويَ أَبْرَار،  ُهم  أَنَّ ُفِسِهم  أَنْ يف  ِثُقوَن  يَ ألُنَاٍس  َمثََل  الْ هَذا  يَُسوُع  الرَبُّ  قاَل 

ار. ييسٌّ َواآلَخُر َعشَّ رِّ فَ أََحُدُهام  ا،  يَ َصلِّ يُ لِ َكِل  َهيْ الْ إِىل  اآلَخرين: «رَُجالِن َصِعَدا 

الَناِس  اِقي  بَ كَ ْسُت  لَ أَْشُكرَُك أليَنِّ   ، ُهمَّ لّ أَل ُقول:  َويَ ْفِسِه  نَ يَُصيلِّ يف  يِيسُّ  الَفرِّ َوقََف  فَ

ار. إيِنِّ أَُصوُم َمرَّتَنِي يف األُْسبُوع، َوأُؤَدِّي الُعْرشَ  هَذا الَعشَّ اة، وَال كَ الِِمنَي الزُنَ ِعنَي الظَ الطَامَّ

إِىل  ِه  يْ َن َعيْ َع  رْفَ يَ أَْن  َحتَّى  ِريُد  يُ ال  َوُهَو  ِعيًدا  بَ َوقََف  فَ اُر  الَعشَّ ا  أَمَّ ِني.  تَ أَقْ َما  لِّ  كُ َعْن 

ا الَخاِطئ! أَنَ ي  ، إِْصَفْح َعنِّ ُهمَّ لّ أَل ائِالً:  ْقرَُع َصْدرَُه قَ يَ ْل كاَن  بَ الَساَمء، 

َواَضع،  ْفَسُه يُ ُع نَ رْفَ لَّ َمْن يَ ا ذاَك فَال! ألَنَّ كُ ِه ُمَربَّرًا، أَمَّ ِت يْ ُكم إِنَّ هَذا نَزََل إَِىل بَ وُل لَ أَقُ

رْفَع». يُ ْفَسُه  نَ يُواِضُع  َوَمْن 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري بطرس بو ضاهر)

الناُس  أنا ألديَن اآلخرين؟ (راجع متى ٥/٧)  قد يستنتُج  من  الله:   نظرة اإلنسان ونظرة  ܀ 
عدل؟  هذا  هل  رُِذَل.  قد  والعّشاَر  تربَّر  قد  الفرييسَّ  أنَّ  البرشية  وبنظرتهم  األوىل  للوهلة 

منطقنا  عن  تختلُف  ساميٍة  حكمٍة  يف   ، كنبيٍّ ويترصُّف  القلِب  إىل  ينظُر  يسوع  ولكن 

البرشيِّ الناقِص كام هو مكتوب: "ما مل ترَُه عنٌي، ومل تسمْع به أذٌن، ومل يخطْر عىل قلِب 

ونه، لكنَّ الله أعلنه لنا بروحه، ألّن الروح يسُربُ كّل يشٍء  برشٍ، قد أعّده اللُه للّذين يحبّ

الله الذي يحرّينا ويربّر  اللهِ" (١قور ٩/٢-١٠). فيعلن املسيح  بإحتفال حكم  حتى أعامَق 

العّشار التائب: يتربّر االنسان، ال بأعامله، بل بنظرة الله الرحومة إليه.

لهذا، يجب أن نقّر أنَّنا خطأة ( نحتاج إىل خالِص الله) مهام كانِت األعامُل التي قمنا بها، 

فالله  دامئاً ينتظر عودتنا إىل قلبه بتواضع وخشية، متكلّني عىل رحمته التي تلدنا من 

ولرسله لبطرس  يسوع  الرّب  سلّمه  الذي  العظيم  الّرس  هذا  التوبة،  ّرس  يف  جديد 

الكنيسة:  قلب  املسيح يف  وللكهنِة، خّدام  ثّم لألساقفة  متى ١٩/١٦؛ ١٨/١٨) ومن  (راجع 

"ألنّك ال تّرس بذبيحة وإّال فكنُت أقّدمها. مبحرقة ال ترىض. ذبائح الله هي روح منكرسة 

واملنسحق يا الله ال تحتقرُُه" (مز١٦/٥١-١٧).

فهذا ال يعني أن ال نعمل ونتكاسل بإتكالنا عىل نعمة الله ورحمته ولكن أن يأيت عملنا 

ه الساكن  مثرة إمياننا بيسوع املسيح، هذا اإلميان العامل باملحبة هو مثرة إستقبالنا لروح اللّ

فينا والذي يخلق فينا "فكر املسيح"  (راجع ١قور ١٦/٢) ويربطنا به يف عالقة حميمية من 

خالل تواصلنا الدائم معه. كام يؤكد لنا القديس بولس " أّما نحن فبالروح ننتظر ونرجو 

التربير باإلميان.

ففي املسيح يسوع، ال الختان ينفع شيئا وال عدم الختانة ينفُع شيئاً، بل باإلميان العامل 

باملحبة" (غل ٥/٥-٦).

ون  يحبّ الَّذين  ة ال كاملرائني  املحبّ بأعامٍل  ونقوَم  ونصّيل  نصوَم  أن  املسيُح  يوصينا  يف حني  ܀ 
َدهم الّناُس بل ألبينا الذي يف الخفاءِ، وأبونا الذي يف  رَهم وميجِّ الظُّهور يف املجالِس ليبخِّ

الخفاِء هو يجازينا ويستمُع إىل أعامِق قلوبنا.

لنا من خالل  اللِه  نا بل هي إستجابٌة ملحبِة  يأتون من قدراتِ دقُة ال  وُم والصَّ الُة والصَّ الصَّ

الُة ليسْت للظُّهوِر بْل ملناجاِة الله بثقٍة  الرُّوِح الذي يعُضُدنا، يشفُع لنا ويصّيل فينا. الصَّ

وإمياٍن ومحبٍة صادقٍة. (راجع متى١/٦-١٨).

فرتة صمت وتأّمل (...)
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٧ األحد السادس عشر من زمن العنصرة: ثمر الكلمة الصالة (مثل الفّريسّي والعّشار)

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 (...)

بفرٍح  َمالمة  بدون  نا  لُ ويقبَ نتوب  ِعنَدما  َنا  ِب يبتِهُج  الّذي  والرَّحيم  الصالِح  ُمبارٌك 

وا إىل الداخل،  ُه للصالِِحني حتّى يدُخلُ ِته. ُمبارٌك الصالُِح الّذي يفتُح بابَ بحسب محبَّ

لَّ واِحٍد  َدوا. ُمبارٌك الّذي مينُح كُ ُق باب َصالِحِه أيًضا عىل األرشاِر إذا اهتَ يُغلِ والّذي ال 

والخاِطئوَن  الصالَِحة،  بأعاملِِهم  يرثُون  فاألبراُر  الّساموّي:  ُكوِت  املَ�لَ لِرَيَِث  ًة  َوسيلَ

الذلَّ  قاىس  الّذي  والشتم،  للموت  ذاته  َم  َسلَّ الخاِطئني  أجِل  ِمن  الّذي  ُمبارٌك  بالتوبة. 

ا  َصَن َخلِّ ليُ نَزل  الّذي  وِِّه،  ُحُن بحسِب  خلَقَنا  الّذي  ُمبارٌك  حياةً.  الخاطئنَي  ميَنَح  ليك 

العظيم. َمجيئه  يَوِم  ِقيَمَنا يف  يُ لِ ًة  يَ ثانِ والّذي سيأيت  لِيب،  بالصَّ

وِم الديُنونَة، وأن  تََك يف يَ َن رَأفَ تََعطَّف َعَيلَّ أيًضا، أيُّها الصالح، ِبَحَسِب َصَالِحَك، ألُعاِي

أُرَتَِّل لك تسبيًحا مع األبراِر إىل دهِر الدهور. آمني.

(املز�ور ١٤٣ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
أعظّمك يا إلهي امللك (مز ١٤٥)

ُمَك يا إلهي امللك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الَدهِر وإىل األبد ܀ أَُعظِّ

ِه ِع لِّ صنائِ ܀ الربُّ صالٌِح للجميعِ وََمراِحُمُه عىل كُ

ِه لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجميعِ أعاملِ ܀ الربُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الربُّ قريٌب ِمن جميعِ دُعاتِ


