
anteliasdiocese.com

أحد زيارة العذراء ألليصابات
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ْفٍس  وَنَ رٍِح  فَ ٍب  َقلْ ِب اإلله،  الرَّبُّ  َها  أَيُّ ُمَك،  ُنَعظِّ لَ ا  َن إنَّ

َدتَُك  ِفيِه زارَْت والِ الّذي  الَسِعيِد  وِم  اليَ ِهَجة، ِيف ذِكرَى  تَ ُمبْ

ة ِبَسالِمَها.  طَ َها الِغبْ ِب لْ ْت إىل قَ أَدَخلَ َها أَلِيَصابَات، فَ تَ ِسيبَ نَ

مَثرَُة  ٌة  ارَكَ بَ وَُم النِّساء،  يف  أَنِت  ٌة  ارَكَ ُمبَ يَسة:  الِقدِّ وِل  تُ البَ َك  أُمِّ إىل  َمَعَها  ْهِتَف  نَ ِألَْن  َنا  لْ أَهِّ

يِك املَْجَد والَحْمَد ِمَن اآلَن وإىل األبَد. بَطِنك، وَنُصِعُد إلَ

(صالة �ساء أحد ز�ارة العذراء، صالة املؤمن – ١ )

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

١

ترتيلة األحد
لحن إنُونُو نُوهُرا رشيُرا (أليوَم أعظَُم األيّام)

اُه ُت معَن ْد َحلَّ ِيفَّ ما أَدْرَكْ يا ِرسًّا قَ

َنايِن اُه أَْغ ة: ِمْن ِغَن يَّ َك الَصِب لْ رَْت تِ فَكَّ

و ظََالِمي يَْسُكُن ِيف أَْحَالِمي ْجلُ نُوٌر يَ

تَمَّ ِفيِه املَِصرُي َحيُث شاَء أَِسرُي

يَك أُِذيَع بُْرشَاُه

܀܀܀

اْء لَِساَن أَلِيَصابَاْت يَ ِب ْت ُروُح األُن َحرَّكَ

أَنَْشَدْت لألُمِّ الَعذراْء إْحَدى أَروَِع اآليَاْت

بِْت َمَدى األَزَماْن وِّ ِت يف الِنَساْء طُ ارَكْ تَبَ

إبُنِك رَبُّ الَعَالْء َجاَء يَفتَِدي اإلنَساْن

ُه املَْجُد وَالُشكرَاْن لَ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد ز�ارة العذراء، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

أشعيا ٦٠/ ١-٥أ؛ ١٩-٢٢
ْعقوَب  ْذَر الَّذي لَِعزيِز يَ ْر يا رَبُّ داوُد كلَّ ما عاناه  ܀ الَقَسَم الَّذي لِلرَّبِّ أَقَسَمه والنَّ ܀ أُذكُ

َو َرسيَر َمضَجعي ܀ ولن أُعطَي َعيَنيَّ نَوًما وال  َذرَه: ܀ "لن أَدُخَل الَخيمَة بَيتي ولن أَعلُ نَ

ْعقوَب َمسِكًنا" ܀ ها قد َسِمْعنا أَنَّه يف  أَْجفاين رُقادًا  ܀ إىل أَن أَِجَد لِلرَّبِّ ُمقاًما ولَعزيِز يَ

ْم  َدَميه ܀ قُ راتَة قد وََجْدناه يف ُحقوِل الغاب ܀ لَِندُخْل إىل َمسِكِن الرَّبِّ لَِنسُجْد لَِموِطئ قَ أَفْ

َهلِّلون ܀ لبَسون وأَصِفياؤَك يُ َك الِربَّ يَ تُ َن َه َك ܀ كَ يا رَبُّ إىل َمكاِن راَحِتَك أَنَت وتابوُت ِعزَّتِ

رتَدَّ َعنها  ِمن أَجِل داوَُد َعبِدَك ال تردَّ وَجَه َمسيِحَك ܀ أَقَسَم الرَّبُّ لِداوُد وهي َحقيقٌة لَن يَ

َك ܀ إِن َحِفَظ بَنوَك َعْهدي وَشهاديَت  أبًدا: ܀ "ِمن مَثَرَِة بَطِنَك أجلُِس عىل الَعرِْش الَّذي لَ

الرَّبَّ  ܀ فإِنَّ  َك"  لَ الَّذي  الَعرِش  يَجلِسون عىل  لِألبِد  أَيًضا  نوهم  ܀ فبَ إِيَّاها  ُمهم  أَُعلِّ الَّتي 

ه  َهيتُ اْْختاَر ِصْهيون واْشتهاها لَه َمسِكًنا: "هذا هو َمكاُن راَحتي لِألبد هُهنا أَسُكُن أليَنَّ اْشتَ

لوَن  َهلِّ ها الَخالص وأَْصِفياؤها يُ تَ َن َه ِبُس كَ ًة أُشبُع َمساكيَنها ُخبزًا ܀ أُل رَكَ ܀ أُبارُِك طَعاَمها بَ

يه  ا وتاُجه علَ ِبُس أَْعداءَه ِخْزيً تَْهليالً ܀ ُهناَك أُقيُم لِداوَُد نَْسالً وأُِعدُّ لَِمسيحي ِرساًجا ܀ أُل

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ١/١-١٤)

ٍة يف الَساَمَواِت يف  ٍة ُروِحيَّ رَكَ ا ِبُكلِّ بَ َن ارَكَ ا يَُسوَع املَِسيح، الَّذي بَ َن َربِّ و  أَبُ ارََك الله  "تَبَ

َب  يِسني، ال َعيْ ِقدِّ ِه  َنُكوَن يف َحْرضَتِ لِ الَعالَم،  َشاِء  إِنْ َل  بْ قَ ا فيِه  ارَنَ اْختَ ُه  فإِنَّ املَِسيح؛ 

ِبَحَسِب رَِىض  ِه،  أَْجلِ املَِسيح، وِمْن  ُسوَع  يَ ِب وَِّة  ُن للبُ ا  َدنَ َحدَّ فَ ِه  ِت َحبَّ مِبَ َق  َسبَ ْد  فيَنا؛ وقَ

ِتِه" َمِشيئَ

     
٤٧٤٦ ١                     

  

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

(لو ٣٩/١-٤٥)

الَجبَل، إىل  ُمْرسَِعًة إىل  ْت  بَ َوذََه ُم  ْريَ َم اَمْت  قَ البشارة بيسوع)،  ام (بعد  األَيَّ َك  لْ تِ يف 

إِلِيَصابَاُت  َسِمَعْت  إِليَصابَات. ولَامَّ  َعَىل  َمْت  ا، وَسلَّ ِريَّ زَكَ َت  يْ بَ ْت  ُهوذَا. وَدَخلَ يَ َمِديَنٍة يف 

أَْعَىل  ِب َفْت  َهتَ فَ الُقُدس.  الُروِح  ِمَن  َواْمتَألَْت  ِنها،  بَطْ يف  الَجِننُي  ارْتََكَض  َمْريَم،  َسالَم 

تَأيِْتَ  أَْن  أَيَْن يل هَذا  وِمْن  ِنِك!  بَطْ مَثَرَُة  ٌة  َوُمبارَكَ الِنَساء،  أَنِْت يف  ٌة  «ُمبارَكَ الَْت:  وقَ ها  َصوتِ

ِني!  بَطْ يف  َهاًجا  ِت ابْ الَجِننُي  ارْتََكَض  أُُذيَنَّ،  يف  َسالِمِك  َصْوُت  َع  َوقَ ُذ  ْن ُم َها  فَ ؟  ريبِّ أُمُّ  إِيلَّ 

ِل الرَّب!». بَ ِق َها ِمْن  لَ ِقيَل  ُه َسيِتمُّ ما  أَنَّ لَّتي آَمَنْت  لِ فَطُوىَب 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس رشيد الجمّيل)

عادًة عن  نسمعها  التي  ة  الكالسيكيّ الخدمة  فعل  أبًدا  يحمل  ال  النّص  هذا  إّن 

خدمة مريم للمرأة الحامل. إّن الخدمة التي قّدمتها مريم هي أنّها حملت يسوع إىل 

القديم  العهد  التقى  القديم. وعندما  العهد  إىل  الجديد  العهد  أنّها حملت  أي  يوحّنا 

عىل  ووقف  وبيل  ا  قدميً وأصبح  شاخ  القديم  فالعهد  فرًحا.  ارتكض  الجديد  بالعهد 

تكرار املايض فجاء يسوع ليخرتقه. وقد نتبنّي ذلك من هذه النقاط:

وحِ  الرُّ َن  ِم َوامَتألَت  ها،  طِن بَ يف  الَجننُي  َض  كَ ارتَ م،  ريَ َم َسالَم  أَليصاباُت  َسِمَعت  امَّ  "فلَ ܀ 
ة ִּיְרַקד أي  ة تقابلها باللّغة العربيّ غة اليونانيّ الُقُدس". عبارة "ارتََكَض" σκιρτάω يف اللّ

العهد  تابوِت  أمام  النبّي  داود  رقَص  حني  استُخِدمت  التي  عينها  الكلمة  وهي  "رقََص"، 

ح هذه اللّفظة إىل أّن مريم العذراء هي مبثابة تابوت العهد  املقّدس (٢ صموئيل ٦:١٦). وتُلمِّ

ة العاقر آمنت وفرِحت، ألّن أمُّ ربِّها أتَْت  الجديد لحضور كلمة الله. إذ إّن أليصابات املسنَّ

قاء بعث الفرح، ألّن مثرة أحشاء مريم، مصدر كّل فرح. إليها وزارتها. فاللّ

طِنك" تشري عبارة "َهتََفت"  ٌة مَثَرَُة بَ ساء! َوُمبارَكَ ِت يف النِّ ٌة أَن ها: ُمبارَكَ أَعىل َصوتِ َتَفت ِب َه ܀ "َف
يُستعمل يف  الذي    ἀναφωνέω اليوناين  إليصابات وهي ترجمة عن األصل  إىل رصخة 

ة محورها تابوت العهد. وهذا تلميٌح ثاٍن أّن مريم العذراء  ا برُتب دينيّ التوراة بارتباطه دامئً

أمام  الله.  فكام كان يهتف داود امللك  العهد الجديد لحضور كلمة  تابوت  هي مبثابة 

تهتف   هكذا   (١٠  :٦ صموئيل  ِعْندي؟"(٢  الرَّبِّ  تابوُت  نزُِل  يَ يَف  "كَ بقوله  العهد  تابوت 

نا  أليصابات أمام مريم، تابوت العهد الجديد: "من أين يل أن تأتيني أّم ريّب؟" . بهذا نُعلن أنّ

ة بالله وهكذا لقاء  لسنا فقط أمام زيارة بل أمام حدٍث كبريٍ لتجديد العهد ولقاء اإلنسانيّ

له هتاف، كذلك لقاؤنا بالله يجب أن  ال مُيكن أن مَيرَّ بصمٍت وهدوٍء بل عليه أن يتخلَّ

له هتاٌف وبركة وليس فقط صمٌت وخنوع. وكام أقامت مريم عند أليصابات نحو  يتخلَّ

ِقَي تابوُت الرَّبِّ يف بَيِت عوبيَد أَدوَم اِلَجتِّيِّ ثَالثََة أَشُهرٍ. ثالثة أشهر (لوقا ١: ٥٦) هكذا ”بَ

تابوت العهد كان رمزًا لحضور الله يف هذا العامل وقوة الله فهو الذي حمل الرشيعة أي 

ة  ة املبنيّ كلمة الله وعصا موىس وهي رمٌز لقوة الله. مع يسوع أصبح هو الرشيعة الحقيقيّ

د الله وموته وقيامته. ة عىل تجسُّ ة املبنيّ عىل الرحمة بدل الخوف، وأصبح القوّة الحقيقيّ

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 (...)

ًة  َة، َوَمْعرِفَ هيَّ ْغرُِق يف تََسابيِحَك اإللٰ ًا يُ ا َوَعْقالً نَريِّ ا َحَقيِقيًّ َها الرَّّب اإللٰه، إميانً ا أيُّ َنْحَن إِْم

َمَع  ة،  اِملَ كَ طاهرٍَة  وأعامٍل  ٍة  ِقيَّ نَ ْفٍس  َونَ ُمَصلٍّ  َعْقٍل  ِب ْهِتَف  َن فَ الرُّوح،  ِبِحْكَمِة  َمألَى 

ِنِك" الّذي  َساء، وُمبارَكٌة مَثَرُة بَطْ ٌة أنِت يف النِّ ارَكَ يَسة : "َمبَ وِل الِقدِّ تُ َك البَ أَليصاباَت ألُمِّ

وِس اآلَن وإىل األبَد. ُه املَْجُد مَع أبيِه وَروِحِه الُقدُّ لَ

(من صلوات �ساء أحد ز�ارة العذراء، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك ١٩٧٧)

ترتيلة الختام
نفِيس تَُعظُِّم

ُمَخلِِّيص باللِه  ِهُج  تَبتَ ِهي ُروِحي  إلَ الرَبَّ  ُم  تَُعظِّ نَفِيس  ܀ 

بَُني األجياُل. وِّ تُطَ َر إىل تواُضعي َسوَف  نَظَ ُه  ِألَنَّ

وٌس إسُمُه، ْم قُدُّ َع يِبَ الَعظائِ ܀ ِألَنَّ الَقِديَر َصَن

ُه. ُقونَ تَّ يَ للّذيَن  ُه ِمن ِجيٍل إىل جيٍل  َورَحَمتُ

ِه رَدَّ األغنياَء فارغني، َع الجياَع ِمن كَرثَِة خرياتِ ܀ أشبَ

ِه. َنْسلِ َولِ ُه إلبراهيَم  رَحَمتَ رًا  ذَكِّ ُمتَ َعبَدُه  نََرصَ 



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

ْفٍس  وَنَ رٍِح  فَ ٍب  َقلْ ِب اإلله،  الرَّبُّ  َها  أَيُّ ُمَك،  ُنَعظِّ لَ ا  َن إنَّ

َدتَُك  ِفيِه زارَْت والِ الّذي  الَسِعيِد  وِم  اليَ ِهَجة، ِيف ذِكرَى  تَ ُمبْ

ة ِبَسالِمَها.  طَ َها الِغبْ ِب لْ ْت إىل قَ أَدَخلَ َها أَلِيَصابَات، فَ تَ ِسيبَ نَ

مَثرَُة  ٌة  ارَكَ بَ وَُم النِّساء،  يف  أَنِت  ٌة  ارَكَ ُمبَ يَسة:  الِقدِّ وِل  تُ البَ َك  أُمِّ إىل  َمَعَها  ْهِتَف  نَ ِألَْن  َنا  لْ أَهِّ

يِك املَْجَد والَحْمَد ِمَن اآلَن وإىل األبَد. بَطِنك، وَنُصِعُد إلَ

(صالة �ساء أحد ز�ارة العذراء، صالة املؤمن – ١ )

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

anteliasdiocese.com

٢أحد زيارة العذراء ألليصابات

ترتيلة األحد
لحن إنُونُو نُوهُرا رشيُرا (أليوَم أعظَُم األيّام)

اُه ُت معَن ْد َحلَّ ِيفَّ ما أَدْرَكْ يا ِرسًّا قَ

َنايِن اُه أَْغ ة: ِمْن ِغَن يَّ َك الَصِب لْ رَْت تِ فَكَّ

و ظََالِمي يَْسُكُن ِيف أَْحَالِمي ْجلُ نُوٌر يَ

تَمَّ ِفيِه املَِصرُي َحيُث شاَء أَِسرُي

يَك أُِذيَع بُْرشَاُه

܀܀܀

اْء لَِساَن أَلِيَصابَاْت يَ ِب ْت ُروُح األُن َحرَّكَ

أَنَْشَدْت لألُمِّ الَعذراْء إْحَدى أَروَِع اآليَاْت

بِْت َمَدى األَزَماْن وِّ ِت يف الِنَساْء طُ ارَكْ تَبَ

إبُنِك رَبُّ الَعَالْء َجاَء يَفتَِدي اإلنَساْن

ُه املَْجُد وَالُشكرَاْن لَ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد ز�ارة العذراء، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

أشعيا ٦٠/ ١-٥أ؛ ١٩-٢٢
ْعقوَب  ْذَر الَّذي لَِعزيِز يَ ْر يا رَبُّ داوُد كلَّ ما عاناه  ܀ الَقَسَم الَّذي لِلرَّبِّ أَقَسَمه والنَّ ܀ أُذكُ

َو َرسيَر َمضَجعي ܀ ولن أُعطَي َعيَنيَّ نَوًما وال  َذرَه: ܀ "لن أَدُخَل الَخيمَة بَيتي ولن أَعلُ نَ

ْعقوَب َمسِكًنا" ܀ ها قد َسِمْعنا أَنَّه يف  أَْجفاين رُقادًا  ܀ إىل أَن أَِجَد لِلرَّبِّ ُمقاًما ولَعزيِز يَ

ْم  َدَميه ܀ قُ راتَة قد وََجْدناه يف ُحقوِل الغاب ܀ لَِندُخْل إىل َمسِكِن الرَّبِّ لَِنسُجْد لَِموِطئ قَ أَفْ

َهلِّلون ܀ لبَسون وأَصِفياؤَك يُ َك الِربَّ يَ تُ َن َه َك ܀ كَ يا رَبُّ إىل َمكاِن راَحِتَك أَنَت وتابوُت ِعزَّتِ

رتَدَّ َعنها  ِمن أَجِل داوَُد َعبِدَك ال تردَّ وَجَه َمسيِحَك ܀ أَقَسَم الرَّبُّ لِداوُد وهي َحقيقٌة لَن يَ

َك ܀ إِن َحِفَظ بَنوَك َعْهدي وَشهاديَت  أبًدا: ܀ "ِمن مَثَرَِة بَطِنَك أجلُِس عىل الَعرِْش الَّذي لَ

الرَّبَّ  ܀ فإِنَّ  َك"  لَ الَّذي  الَعرِش  يَجلِسون عىل  لِألبِد  أَيًضا  نوهم  ܀ فبَ إِيَّاها  ُمهم  أَُعلِّ الَّتي 

ه  َهيتُ اْْختاَر ِصْهيون واْشتهاها لَه َمسِكًنا: "هذا هو َمكاُن راَحتي لِألبد هُهنا أَسُكُن أليَنَّ اْشتَ

لوَن  َهلِّ ها الَخالص وأَْصِفياؤها يُ تَ َن َه ِبُس كَ ًة أُشبُع َمساكيَنها ُخبزًا ܀ أُل رَكَ ܀ أُبارُِك طَعاَمها بَ

يه  ا وتاُجه علَ ِبُس أَْعداءَه ِخْزيً تَْهليالً ܀ ُهناَك أُقيُم لِداوَُد نَْسالً وأُِعدُّ لَِمسيحي ِرساًجا ܀ أُل

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ١/١-١٤)

ٍة يف الَساَمَواِت يف  ٍة ُروِحيَّ رَكَ ا ِبُكلِّ بَ َن ارَكَ ا يَُسوَع املَِسيح، الَّذي بَ َن َربِّ و  أَبُ ارََك الله  "تَبَ

َب  يِسني، ال َعيْ ِقدِّ ِه  َنُكوَن يف َحْرضَتِ لِ الَعالَم،  َشاِء  إِنْ َل  بْ قَ ا فيِه  ارَنَ اْختَ ُه  فإِنَّ املَِسيح؛ 

ِبَحَسِب رَِىض  ِه،  أَْجلِ املَِسيح، وِمْن  ُسوَع  يَ ِب وَِّة  ُن للبُ ا  َدنَ َحدَّ فَ ِه  ِت َحبَّ مِبَ َق  َسبَ ْد  فيَنا؛ وقَ

ِتِه" َمِشيئَ

     
٤٧٤٦ ١                     

  

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

(لو ٣٩/١-٤٥)

الَجبَل، إىل  ُمْرسَِعًة إىل  ْت  بَ َوذََه ُم  ْريَ َم اَمْت  قَ البشارة بيسوع)،  ام (بعد  األَيَّ َك  لْ تِ يف 

إِلِيَصابَاُت  َسِمَعْت  إِليَصابَات. ولَامَّ  َعَىل  َمْت  ا، وَسلَّ ِريَّ زَكَ َت  يْ بَ ْت  ُهوذَا. وَدَخلَ يَ َمِديَنٍة يف 

أَْعَىل  ِب َفْت  َهتَ فَ الُقُدس.  الُروِح  ِمَن  َواْمتَألَْت  ِنها،  بَطْ يف  الَجِننُي  ارْتََكَض  َمْريَم،  َسالَم 

تَأيِْتَ  أَْن  أَيَْن يل هَذا  وِمْن  ِنِك!  بَطْ مَثَرَُة  ٌة  َوُمبارَكَ الِنَساء،  أَنِْت يف  ٌة  «ُمبارَكَ الَْت:  وقَ ها  َصوتِ

ِني!  بَطْ يف  َهاًجا  ِت ابْ الَجِننُي  ارْتََكَض  أُُذيَنَّ،  يف  َسالِمِك  َصْوُت  َع  َوقَ ُذ  ْن ُم َها  فَ ؟  ريبِّ أُمُّ  إِيلَّ 

ِل الرَّب!». بَ ِق َها ِمْن  لَ ِقيَل  ُه َسيِتمُّ ما  أَنَّ لَّتي آَمَنْت  لِ فَطُوىَب 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس رشيد الجمّيل)

عادًة عن  نسمعها  التي  ة  الكالسيكيّ الخدمة  فعل  أبًدا  يحمل  ال  النّص  هذا  إّن 

خدمة مريم للمرأة الحامل. إّن الخدمة التي قّدمتها مريم هي أنّها حملت يسوع إىل 

القديم  العهد  التقى  القديم. وعندما  العهد  إىل  الجديد  العهد  أنّها حملت  أي  يوحّنا 

عىل  ووقف  وبيل  ا  قدميً وأصبح  شاخ  القديم  فالعهد  فرًحا.  ارتكض  الجديد  بالعهد 

تكرار املايض فجاء يسوع ليخرتقه. وقد نتبنّي ذلك من هذه النقاط:

وحِ  الرُّ َن  ِم َوامَتألَت  ها،  طِن بَ يف  الَجننُي  َض  كَ ارتَ م،  ريَ َم َسالَم  أَليصاباُت  َسِمَعت  امَّ  "فلَ ܀ 
ة ִּיְרַקד أي  ة تقابلها باللّغة العربيّ غة اليونانيّ الُقُدس". عبارة "ارتََكَض" σκιρτάω يف اللّ

العهد  تابوِت  أمام  النبّي  داود  رقَص  حني  استُخِدمت  التي  عينها  الكلمة  وهي  "رقََص"، 

ح هذه اللّفظة إىل أّن مريم العذراء هي مبثابة تابوت العهد  املقّدس (٢ صموئيل ٦:١٦). وتُلمِّ

ة العاقر آمنت وفرِحت، ألّن أمُّ ربِّها أتَْت  الجديد لحضور كلمة الله. إذ إّن أليصابات املسنَّ

قاء بعث الفرح، ألّن مثرة أحشاء مريم، مصدر كّل فرح. إليها وزارتها. فاللّ

طِنك" تشري عبارة "َهتََفت"  ٌة مَثَرَُة بَ ساء! َوُمبارَكَ ِت يف النِّ ٌة أَن ها: ُمبارَكَ أَعىل َصوتِ َتَفت ِب َه ܀ "َف
يُستعمل يف  الذي    ἀναφωνέω اليوناين  إليصابات وهي ترجمة عن األصل  إىل رصخة 

ة محورها تابوت العهد. وهذا تلميٌح ثاٍن أّن مريم العذراء  ا برُتب دينيّ التوراة بارتباطه دامئً

أمام  الله.  فكام كان يهتف داود امللك  العهد الجديد لحضور كلمة  تابوت  هي مبثابة 

تهتف   هكذا   (١٠  :٦ صموئيل  ِعْندي؟"(٢  الرَّبِّ  تابوُت  نزُِل  يَ يَف  "كَ بقوله  العهد  تابوت 

نا  أليصابات أمام مريم، تابوت العهد الجديد: "من أين يل أن تأتيني أّم ريّب؟" . بهذا نُعلن أنّ

ة بالله وهكذا لقاء  لسنا فقط أمام زيارة بل أمام حدٍث كبريٍ لتجديد العهد ولقاء اإلنسانيّ

له هتاف، كذلك لقاؤنا بالله يجب أن  ال مُيكن أن مَيرَّ بصمٍت وهدوٍء بل عليه أن يتخلَّ

له هتاٌف وبركة وليس فقط صمٌت وخنوع. وكام أقامت مريم عند أليصابات نحو  يتخلَّ

ِقَي تابوُت الرَّبِّ يف بَيِت عوبيَد أَدوَم اِلَجتِّيِّ ثَالثََة أَشُهرٍ. ثالثة أشهر (لوقا ١: ٥٦) هكذا ”بَ

تابوت العهد كان رمزًا لحضور الله يف هذا العامل وقوة الله فهو الذي حمل الرشيعة أي 

ة  ة املبنيّ كلمة الله وعصا موىس وهي رمٌز لقوة الله. مع يسوع أصبح هو الرشيعة الحقيقيّ

د الله وموته وقيامته. ة عىل تجسُّ ة املبنيّ عىل الرحمة بدل الخوف، وأصبح القوّة الحقيقيّ

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 (...)

ًة  َة، َوَمْعرِفَ هيَّ ْغرُِق يف تََسابيِحَك اإللٰ ًا يُ ا َوَعْقالً نَريِّ ا َحَقيِقيًّ َها الرَّّب اإللٰه، إميانً ا أيُّ َنْحَن إِْم

َمَع  ة،  اِملَ كَ طاهرٍَة  وأعامٍل  ٍة  ِقيَّ نَ ْفٍس  َونَ ُمَصلٍّ  َعْقٍل  ِب ْهِتَف  َن فَ الرُّوح،  ِبِحْكَمِة  َمألَى 

ِنِك" الّذي  َساء، وُمبارَكٌة مَثَرُة بَطْ ٌة أنِت يف النِّ ارَكَ يَسة : "َمبَ وِل الِقدِّ تُ َك البَ أَليصاباَت ألُمِّ

وِس اآلَن وإىل األبَد. ُه املَْجُد مَع أبيِه وَروِحِه الُقدُّ لَ

(من صلوات �ساء أحد ز�ارة العذراء، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك ١٩٧٧)

ترتيلة الختام
نفِيس تَُعظُِّم

ُمَخلِِّيص باللِه  ِهُج  تَبتَ ِهي ُروِحي  إلَ الرَبَّ  ُم  تَُعظِّ نَفِيس  ܀ 

بَُني األجياُل. وِّ تُطَ َر إىل تواُضعي َسوَف  نَظَ ُه  ِألَنَّ

وٌس إسُمُه، ْم قُدُّ َع يِبَ الَعظائِ ܀ ِألَنَّ الَقِديَر َصَن

ُه. ُقونَ تَّ يَ للّذيَن  ُه ِمن ِجيٍل إىل جيٍل  َورَحَمتُ

ِه رَدَّ األغنياَء فارغني، َع الجياَع ِمن كَرثَِة خرياتِ ܀ أشبَ

ِه. َنْسلِ َولِ ُه إلبراهيَم  رَحَمتَ رًا  ذَكِّ ُمتَ َعبَدُه  نََرصَ 



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

ْفٍس  وَنَ رٍِح  فَ ٍب  َقلْ ِب اإلله،  الرَّبُّ  َها  أَيُّ ُمَك،  ُنَعظِّ لَ ا  َن إنَّ

َدتَُك  ِفيِه زارَْت والِ الّذي  الَسِعيِد  وِم  اليَ ِهَجة، ِيف ذِكرَى  تَ ُمبْ

ة ِبَسالِمَها.  طَ َها الِغبْ ِب لْ ْت إىل قَ أَدَخلَ َها أَلِيَصابَات، فَ تَ ِسيبَ نَ

مَثرَُة  ٌة  ارَكَ بَ وَُم النِّساء،  يف  أَنِت  ٌة  ارَكَ ُمبَ يَسة:  الِقدِّ وِل  تُ البَ َك  أُمِّ إىل  َمَعَها  ْهِتَف  نَ ِألَْن  َنا  لْ أَهِّ

يِك املَْجَد والَحْمَد ِمَن اآلَن وإىل األبَد. بَطِنك، وَنُصِعُد إلَ

(صالة �ساء أحد ز�ارة العذراء، صالة املؤمن – ١ )

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

anteliasdiocese.com

٣

ترتيلة األحد
لحن إنُونُو نُوهُرا رشيُرا (أليوَم أعظَُم األيّام)

اُه ُت معَن ْد َحلَّ ِيفَّ ما أَدْرَكْ يا ِرسًّا قَ

َنايِن اُه أَْغ ة: ِمْن ِغَن يَّ َك الَصِب لْ رَْت تِ فَكَّ

و ظََالِمي يَْسُكُن ِيف أَْحَالِمي ْجلُ نُوٌر يَ

تَمَّ ِفيِه املَِصرُي َحيُث شاَء أَِسرُي

يَك أُِذيَع بُْرشَاُه

܀܀܀

اْء لَِساَن أَلِيَصابَاْت يَ ِب ْت ُروُح األُن َحرَّكَ

أَنَْشَدْت لألُمِّ الَعذراْء إْحَدى أَروَِع اآليَاْت

بِْت َمَدى األَزَماْن وِّ ِت يف الِنَساْء طُ ارَكْ تَبَ

إبُنِك رَبُّ الَعَالْء َجاَء يَفتَِدي اإلنَساْن

ُه املَْجُد وَالُشكرَاْن لَ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد ز�ارة العذراء، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

أشعيا ٦٠/ ١-٥أ؛ ١٩-٢٢
ْعقوَب  ْذَر الَّذي لَِعزيِز يَ ْر يا رَبُّ داوُد كلَّ ما عاناه  ܀ الَقَسَم الَّذي لِلرَّبِّ أَقَسَمه والنَّ ܀ أُذكُ

َو َرسيَر َمضَجعي ܀ ولن أُعطَي َعيَنيَّ نَوًما وال  َذرَه: ܀ "لن أَدُخَل الَخيمَة بَيتي ولن أَعلُ نَ

ْعقوَب َمسِكًنا" ܀ ها قد َسِمْعنا أَنَّه يف  أَْجفاين رُقادًا  ܀ إىل أَن أَِجَد لِلرَّبِّ ُمقاًما ولَعزيِز يَ

ْم  َدَميه ܀ قُ راتَة قد وََجْدناه يف ُحقوِل الغاب ܀ لَِندُخْل إىل َمسِكِن الرَّبِّ لَِنسُجْد لَِموِطئ قَ أَفْ

َهلِّلون ܀ لبَسون وأَصِفياؤَك يُ َك الِربَّ يَ تُ َن َه َك ܀ كَ يا رَبُّ إىل َمكاِن راَحِتَك أَنَت وتابوُت ِعزَّتِ

رتَدَّ َعنها  ِمن أَجِل داوَُد َعبِدَك ال تردَّ وَجَه َمسيِحَك ܀ أَقَسَم الرَّبُّ لِداوُد وهي َحقيقٌة لَن يَ

َك ܀ إِن َحِفَظ بَنوَك َعْهدي وَشهاديَت  أبًدا: ܀ "ِمن مَثَرَِة بَطِنَك أجلُِس عىل الَعرِْش الَّذي لَ

الرَّبَّ  ܀ فإِنَّ  َك"  لَ الَّذي  الَعرِش  يَجلِسون عىل  لِألبِد  أَيًضا  نوهم  ܀ فبَ إِيَّاها  ُمهم  أَُعلِّ الَّتي 

ه  َهيتُ اْْختاَر ِصْهيون واْشتهاها لَه َمسِكًنا: "هذا هو َمكاُن راَحتي لِألبد هُهنا أَسُكُن أليَنَّ اْشتَ

لوَن  َهلِّ ها الَخالص وأَْصِفياؤها يُ تَ َن َه ِبُس كَ ًة أُشبُع َمساكيَنها ُخبزًا ܀ أُل رَكَ ܀ أُبارُِك طَعاَمها بَ

يه  ا وتاُجه علَ ِبُس أَْعداءَه ِخْزيً تَْهليالً ܀ ُهناَك أُقيُم لِداوَُد نَْسالً وأُِعدُّ لَِمسيحي ِرساًجا ܀ أُل

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ١/١-١٤)

ٍة يف الَساَمَواِت يف  ٍة ُروِحيَّ رَكَ ا ِبُكلِّ بَ َن ارَكَ ا يَُسوَع املَِسيح، الَّذي بَ َن َربِّ و  أَبُ ارََك الله  "تَبَ

َب  يِسني، ال َعيْ ِقدِّ ِه  َنُكوَن يف َحْرضَتِ لِ الَعالَم،  َشاِء  إِنْ َل  بْ قَ ا فيِه  ارَنَ اْختَ ُه  فإِنَّ املَِسيح؛ 

ِبَحَسِب رَِىض  ِه،  أَْجلِ املَِسيح، وِمْن  ُسوَع  يَ ِب وَِّة  ُن للبُ ا  َدنَ َحدَّ فَ ِه  ِت َحبَّ مِبَ َق  َسبَ ْد  فيَنا؛ وقَ

ِتِه" َمِشيئَ

     
٤٧٤٦ ١                     

  

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

(لو ٣٩/١-٤٥)

الَجبَل، إىل  ُمْرسَِعًة إىل  ْت  بَ َوذََه ُم  ْريَ َم اَمْت  قَ البشارة بيسوع)،  ام (بعد  األَيَّ َك  لْ تِ يف 

إِلِيَصابَاُت  َسِمَعْت  إِليَصابَات. ولَامَّ  َعَىل  َمْت  ا، وَسلَّ ِريَّ زَكَ َت  يْ بَ ْت  ُهوذَا. وَدَخلَ يَ َمِديَنٍة يف 

أَْعَىل  ِب َفْت  َهتَ فَ الُقُدس.  الُروِح  ِمَن  َواْمتَألَْت  ِنها،  بَطْ يف  الَجِننُي  ارْتََكَض  َمْريَم،  َسالَم 

تَأيِْتَ  أَْن  أَيَْن يل هَذا  وِمْن  ِنِك!  بَطْ مَثَرَُة  ٌة  َوُمبارَكَ الِنَساء،  أَنِْت يف  ٌة  «ُمبارَكَ الَْت:  وقَ ها  َصوتِ

ِني!  بَطْ يف  َهاًجا  ِت ابْ الَجِننُي  ارْتََكَض  أُُذيَنَّ،  يف  َسالِمِك  َصْوُت  َع  َوقَ ُذ  ْن ُم َها  فَ ؟  ريبِّ أُمُّ  إِيلَّ 

ِل الرَّب!». بَ ِق َها ِمْن  لَ ِقيَل  ُه َسيِتمُّ ما  أَنَّ لَّتي آَمَنْت  لِ فَطُوىَب 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس رشيد الجمّيل)

عادًة عن  نسمعها  التي  ة  الكالسيكيّ الخدمة  فعل  أبًدا  يحمل  ال  النّص  هذا  إّن 

خدمة مريم للمرأة الحامل. إّن الخدمة التي قّدمتها مريم هي أنّها حملت يسوع إىل 

القديم  العهد  التقى  القديم. وعندما  العهد  إىل  الجديد  العهد  أنّها حملت  أي  يوحّنا 

عىل  ووقف  وبيل  ا  قدميً وأصبح  شاخ  القديم  فالعهد  فرًحا.  ارتكض  الجديد  بالعهد 

تكرار املايض فجاء يسوع ليخرتقه. وقد نتبنّي ذلك من هذه النقاط:

وحِ  الرُّ َن  ِم َوامَتألَت  ها،  طِن بَ يف  الَجننُي  َض  كَ ارتَ م،  ريَ َم َسالَم  أَليصاباُت  َسِمَعت  امَّ  "فلَ ܀ 
ة ִּיְרַקד أي  ة تقابلها باللّغة العربيّ غة اليونانيّ الُقُدس". عبارة "ارتََكَض" σκιρτάω يف اللّ

العهد  تابوِت  أمام  النبّي  داود  رقَص  حني  استُخِدمت  التي  عينها  الكلمة  وهي  "رقََص"، 

ح هذه اللّفظة إىل أّن مريم العذراء هي مبثابة تابوت العهد  املقّدس (٢ صموئيل ٦:١٦). وتُلمِّ

ة العاقر آمنت وفرِحت، ألّن أمُّ ربِّها أتَْت  الجديد لحضور كلمة الله. إذ إّن أليصابات املسنَّ

قاء بعث الفرح، ألّن مثرة أحشاء مريم، مصدر كّل فرح. إليها وزارتها. فاللّ

طِنك" تشري عبارة "َهتََفت"  ٌة مَثَرَُة بَ ساء! َوُمبارَكَ ِت يف النِّ ٌة أَن ها: ُمبارَكَ أَعىل َصوتِ َتَفت ِب َه ܀ "َف
يُستعمل يف  الذي    ἀναφωνέω اليوناين  إليصابات وهي ترجمة عن األصل  إىل رصخة 

ة محورها تابوت العهد. وهذا تلميٌح ثاٍن أّن مريم العذراء  ا برُتب دينيّ التوراة بارتباطه دامئً

أمام  الله.  فكام كان يهتف داود امللك  العهد الجديد لحضور كلمة  تابوت  هي مبثابة 

تهتف   هكذا   (١٠  :٦ صموئيل  ِعْندي؟"(٢  الرَّبِّ  تابوُت  نزُِل  يَ يَف  "كَ بقوله  العهد  تابوت 

نا  أليصابات أمام مريم، تابوت العهد الجديد: "من أين يل أن تأتيني أّم ريّب؟" . بهذا نُعلن أنّ

ة بالله وهكذا لقاء  لسنا فقط أمام زيارة بل أمام حدٍث كبريٍ لتجديد العهد ولقاء اإلنسانيّ

له هتاف، كذلك لقاؤنا بالله يجب أن  ال مُيكن أن مَيرَّ بصمٍت وهدوٍء بل عليه أن يتخلَّ

له هتاٌف وبركة وليس فقط صمٌت وخنوع. وكام أقامت مريم عند أليصابات نحو  يتخلَّ

ِقَي تابوُت الرَّبِّ يف بَيِت عوبيَد أَدوَم اِلَجتِّيِّ ثَالثََة أَشُهرٍ. ثالثة أشهر (لوقا ١: ٥٦) هكذا ”بَ

تابوت العهد كان رمزًا لحضور الله يف هذا العامل وقوة الله فهو الذي حمل الرشيعة أي 

ة  ة املبنيّ كلمة الله وعصا موىس وهي رمٌز لقوة الله. مع يسوع أصبح هو الرشيعة الحقيقيّ

د الله وموته وقيامته. ة عىل تجسُّ ة املبنيّ عىل الرحمة بدل الخوف، وأصبح القوّة الحقيقيّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد زيارة العذراء ألليصابات

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 (...)

ًة  َة، َوَمْعرِفَ هيَّ ْغرُِق يف تََسابيِحَك اإللٰ ًا يُ ا َوَعْقالً نَريِّ ا َحَقيِقيًّ َها الرَّّب اإللٰه، إميانً ا أيُّ َنْحَن إِْم

َمَع  ة،  اِملَ كَ طاهرٍَة  وأعامٍل  ٍة  ِقيَّ نَ ْفٍس  َونَ ُمَصلٍّ  َعْقٍل  ِب ْهِتَف  َن فَ الرُّوح،  ِبِحْكَمِة  َمألَى 

ِنِك" الّذي  َساء، وُمبارَكٌة مَثَرُة بَطْ ٌة أنِت يف النِّ ارَكَ يَسة : "َمبَ وِل الِقدِّ تُ َك البَ أَليصاباَت ألُمِّ

وِس اآلَن وإىل األبَد. ُه املَْجُد مَع أبيِه وَروِحِه الُقدُّ لَ

(من صلوات �ساء أحد ز�ارة العذراء، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك ١٩٧٧)

ترتيلة الختام
نفِيس تَُعظُِّم

ُمَخلِِّيص باللِه  ِهُج  تَبتَ ِهي ُروِحي  إلَ الرَبَّ  ُم  تَُعظِّ نَفِيس  ܀ 

بَُني األجياُل. وِّ تُطَ َر إىل تواُضعي َسوَف  نَظَ ُه  ِألَنَّ

وٌس إسُمُه، ْم قُدُّ َع يِبَ الَعظائِ ܀ ِألَنَّ الَقِديَر َصَن

ُه. ُقونَ تَّ يَ للّذيَن  ُه ِمن ِجيٍل إىل جيٍل  َورَحَمتُ

ِه رَدَّ األغنياَء فارغني، َع الجياَع ِمن كَرثَِة خرياتِ ܀ أشبَ

ِه. َنْسلِ َولِ ُه إلبراهيَم  رَحَمتَ رًا  ذَكِّ ُمتَ َعبَدُه  نََرصَ 



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

ْفٍس  وَنَ رٍِح  فَ ٍب  َقلْ ِب اإلله،  الرَّبُّ  َها  أَيُّ ُمَك،  ُنَعظِّ لَ ا  َن إنَّ

َدتَُك  ِفيِه زارَْت والِ الّذي  الَسِعيِد  وِم  اليَ ِهَجة، ِيف ذِكرَى  تَ ُمبْ

ة ِبَسالِمَها.  طَ َها الِغبْ ِب لْ ْت إىل قَ أَدَخلَ َها أَلِيَصابَات، فَ تَ ِسيبَ نَ

مَثرَُة  ٌة  ارَكَ بَ وَُم النِّساء،  يف  أَنِت  ٌة  ارَكَ ُمبَ يَسة:  الِقدِّ وِل  تُ البَ َك  أُمِّ إىل  َمَعَها  ْهِتَف  نَ ِألَْن  َنا  لْ أَهِّ

يِك املَْجَد والَحْمَد ِمَن اآلَن وإىل األبَد. بَطِنك، وَنُصِعُد إلَ

(صالة �ساء أحد ز�ارة العذراء، صالة املؤمن – ١ )

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن إنُونُو نُوهُرا رشيُرا (أليوَم أعظَُم األيّام)

اُه ُت معَن ْد َحلَّ ِيفَّ ما أَدْرَكْ يا ِرسًّا قَ

َنايِن اُه أَْغ ة: ِمْن ِغَن يَّ َك الَصِب لْ رَْت تِ فَكَّ

و ظََالِمي يَْسُكُن ِيف أَْحَالِمي ْجلُ نُوٌر يَ

تَمَّ ِفيِه املَِصرُي َحيُث شاَء أَِسرُي

يَك أُِذيَع بُْرشَاُه

܀܀܀

اْء لَِساَن أَلِيَصابَاْت يَ ِب ْت ُروُح األُن َحرَّكَ

أَنَْشَدْت لألُمِّ الَعذراْء إْحَدى أَروَِع اآليَاْت

بِْت َمَدى األَزَماْن وِّ ِت يف الِنَساْء طُ ارَكْ تَبَ

إبُنِك رَبُّ الَعَالْء َجاَء يَفتَِدي اإلنَساْن

ُه املَْجُد وَالُشكرَاْن لَ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد ز�ارة العذراء، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

أشعيا ٦٠/ ١-٥أ؛ ١٩-٢٢
ْعقوَب  ْذَر الَّذي لَِعزيِز يَ ْر يا رَبُّ داوُد كلَّ ما عاناه  ܀ الَقَسَم الَّذي لِلرَّبِّ أَقَسَمه والنَّ ܀ أُذكُ

َو َرسيَر َمضَجعي ܀ ولن أُعطَي َعيَنيَّ نَوًما وال  َذرَه: ܀ "لن أَدُخَل الَخيمَة بَيتي ولن أَعلُ نَ

ْعقوَب َمسِكًنا" ܀ ها قد َسِمْعنا أَنَّه يف  أَْجفاين رُقادًا  ܀ إىل أَن أَِجَد لِلرَّبِّ ُمقاًما ولَعزيِز يَ

ْم  َدَميه ܀ قُ راتَة قد وََجْدناه يف ُحقوِل الغاب ܀ لَِندُخْل إىل َمسِكِن الرَّبِّ لَِنسُجْد لَِموِطئ قَ أَفْ

َهلِّلون ܀ لبَسون وأَصِفياؤَك يُ َك الِربَّ يَ تُ َن َه َك ܀ كَ يا رَبُّ إىل َمكاِن راَحِتَك أَنَت وتابوُت ِعزَّتِ

رتَدَّ َعنها  ِمن أَجِل داوَُد َعبِدَك ال تردَّ وَجَه َمسيِحَك ܀ أَقَسَم الرَّبُّ لِداوُد وهي َحقيقٌة لَن يَ

َك ܀ إِن َحِفَظ بَنوَك َعْهدي وَشهاديَت  أبًدا: ܀ "ِمن مَثَرَِة بَطِنَك أجلُِس عىل الَعرِْش الَّذي لَ

الرَّبَّ  ܀ فإِنَّ  َك"  لَ الَّذي  الَعرِش  يَجلِسون عىل  لِألبِد  أَيًضا  نوهم  ܀ فبَ إِيَّاها  ُمهم  أَُعلِّ الَّتي 

ه  َهيتُ اْْختاَر ِصْهيون واْشتهاها لَه َمسِكًنا: "هذا هو َمكاُن راَحتي لِألبد هُهنا أَسُكُن أليَنَّ اْشتَ

لوَن  َهلِّ ها الَخالص وأَْصِفياؤها يُ تَ َن َه ِبُس كَ ًة أُشبُع َمساكيَنها ُخبزًا ܀ أُل رَكَ ܀ أُبارُِك طَعاَمها بَ

يه  ا وتاُجه علَ ِبُس أَْعداءَه ِخْزيً تَْهليالً ܀ ُهناَك أُقيُم لِداوَُد نَْسالً وأُِعدُّ لَِمسيحي ِرساًجا ܀ أُل

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ١/١-١٤)

ٍة يف الَساَمَواِت يف  ٍة ُروِحيَّ رَكَ ا ِبُكلِّ بَ َن ارَكَ ا يَُسوَع املَِسيح، الَّذي بَ َن َربِّ و  أَبُ ارََك الله  "تَبَ

َب  يِسني، ال َعيْ ِقدِّ ِه  َنُكوَن يف َحْرضَتِ لِ الَعالَم،  َشاِء  إِنْ َل  بْ قَ ا فيِه  ارَنَ اْختَ ُه  فإِنَّ املَِسيح؛ 

ِبَحَسِب رَِىض  ِه،  أَْجلِ املَِسيح، وِمْن  ُسوَع  يَ ِب وَِّة  ُن للبُ ا  َدنَ َحدَّ فَ ِه  ِت َحبَّ مِبَ َق  َسبَ ْد  فيَنا؛ وقَ

ِتِه" َمِشيئَ

     
٤٧٤٦ ١                     

  

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

(لو ٣٩/١-٤٥)

الَجبَل، إىل  ُمْرسَِعًة إىل  ْت  بَ َوذََه ُم  ْريَ َم اَمْت  قَ البشارة بيسوع)،  ام (بعد  األَيَّ َك  لْ تِ يف 

إِلِيَصابَاُت  َسِمَعْت  إِليَصابَات. ولَامَّ  َعَىل  َمْت  ا، وَسلَّ ِريَّ زَكَ َت  يْ بَ ْت  ُهوذَا. وَدَخلَ يَ َمِديَنٍة يف 

أَْعَىل  ِب َفْت  َهتَ فَ الُقُدس.  الُروِح  ِمَن  َواْمتَألَْت  ِنها،  بَطْ يف  الَجِننُي  ارْتََكَض  َمْريَم،  َسالَم 

تَأيِْتَ  أَْن  أَيَْن يل هَذا  وِمْن  ِنِك!  بَطْ مَثَرَُة  ٌة  َوُمبارَكَ الِنَساء،  أَنِْت يف  ٌة  «ُمبارَكَ الَْت:  وقَ ها  َصوتِ

ِني!  بَطْ يف  َهاًجا  ِت ابْ الَجِننُي  ارْتََكَض  أُُذيَنَّ،  يف  َسالِمِك  َصْوُت  َع  َوقَ ُذ  ْن ُم َها  فَ ؟  ريبِّ أُمُّ  إِيلَّ 

ِل الرَّب!». بَ ِق َها ِمْن  لَ ِقيَل  ُه َسيِتمُّ ما  أَنَّ لَّتي آَمَنْت  لِ فَطُوىَب 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس رشيد الجمّيل)

عادًة عن  نسمعها  التي  ة  الكالسيكيّ الخدمة  فعل  أبًدا  يحمل  ال  النّص  هذا  إّن 

خدمة مريم للمرأة الحامل. إّن الخدمة التي قّدمتها مريم هي أنّها حملت يسوع إىل 

القديم  العهد  التقى  القديم. وعندما  العهد  إىل  الجديد  العهد  أنّها حملت  أي  يوحّنا 

عىل  ووقف  وبيل  ا  قدميً وأصبح  شاخ  القديم  فالعهد  فرًحا.  ارتكض  الجديد  بالعهد 

تكرار املايض فجاء يسوع ليخرتقه. وقد نتبنّي ذلك من هذه النقاط:

وحِ  الرُّ َن  ِم َوامَتألَت  ها،  طِن بَ يف  الَجننُي  َض  كَ ارتَ م،  ريَ َم َسالَم  أَليصاباُت  َسِمَعت  امَّ  "فلَ ܀ 
ة ִּיְרַקד أي  ة تقابلها باللّغة العربيّ غة اليونانيّ الُقُدس". عبارة "ارتََكَض" σκιρτάω يف اللّ

العهد  تابوِت  أمام  النبّي  داود  رقَص  حني  استُخِدمت  التي  عينها  الكلمة  وهي  "رقََص"، 

ح هذه اللّفظة إىل أّن مريم العذراء هي مبثابة تابوت العهد  املقّدس (٢ صموئيل ٦:١٦). وتُلمِّ

ة العاقر آمنت وفرِحت، ألّن أمُّ ربِّها أتَْت  الجديد لحضور كلمة الله. إذ إّن أليصابات املسنَّ

قاء بعث الفرح، ألّن مثرة أحشاء مريم، مصدر كّل فرح. إليها وزارتها. فاللّ

طِنك" تشري عبارة "َهتََفت"  ٌة مَثَرَُة بَ ساء! َوُمبارَكَ ِت يف النِّ ٌة أَن ها: ُمبارَكَ أَعىل َصوتِ َتَفت ِب َه ܀ "َف
يُستعمل يف  الذي    ἀναφωνέω اليوناين  إليصابات وهي ترجمة عن األصل  إىل رصخة 

ة محورها تابوت العهد. وهذا تلميٌح ثاٍن أّن مريم العذراء  ا برُتب دينيّ التوراة بارتباطه دامئً

أمام  الله.  فكام كان يهتف داود امللك  العهد الجديد لحضور كلمة  تابوت  هي مبثابة 

تهتف   هكذا   (١٠  :٦ صموئيل  ِعْندي؟"(٢  الرَّبِّ  تابوُت  نزُِل  يَ يَف  "كَ بقوله  العهد  تابوت 

نا  أليصابات أمام مريم، تابوت العهد الجديد: "من أين يل أن تأتيني أّم ريّب؟" . بهذا نُعلن أنّ

ة بالله وهكذا لقاء  لسنا فقط أمام زيارة بل أمام حدٍث كبريٍ لتجديد العهد ولقاء اإلنسانيّ

له هتاف، كذلك لقاؤنا بالله يجب أن  ال مُيكن أن مَيرَّ بصمٍت وهدوٍء بل عليه أن يتخلَّ

له هتاٌف وبركة وليس فقط صمٌت وخنوع. وكام أقامت مريم عند أليصابات نحو  يتخلَّ

ِقَي تابوُت الرَّبِّ يف بَيِت عوبيَد أَدوَم اِلَجتِّيِّ ثَالثََة أَشُهرٍ. ثالثة أشهر (لوقا ١: ٥٦) هكذا ”بَ

تابوت العهد كان رمزًا لحضور الله يف هذا العامل وقوة الله فهو الذي حمل الرشيعة أي 

ة  ة املبنيّ كلمة الله وعصا موىس وهي رمٌز لقوة الله. مع يسوع أصبح هو الرشيعة الحقيقيّ

د الله وموته وقيامته. ة عىل تجسُّ ة املبنيّ عىل الرحمة بدل الخوف، وأصبح القوّة الحقيقيّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد زيارة العذراء ألليصابات

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 (...)

ًة  َة، َوَمْعرِفَ هيَّ ْغرُِق يف تََسابيِحَك اإللٰ ًا يُ ا َوَعْقالً نَريِّ ا َحَقيِقيًّ َها الرَّّب اإللٰه، إميانً ا أيُّ َنْحَن إِْم

َمَع  ة،  اِملَ كَ طاهرٍَة  وأعامٍل  ٍة  ِقيَّ نَ ْفٍس  َونَ ُمَصلٍّ  َعْقٍل  ِب ْهِتَف  َن فَ الرُّوح،  ِبِحْكَمِة  َمألَى 

ِنِك" الّذي  َساء، وُمبارَكٌة مَثَرُة بَطْ ٌة أنِت يف النِّ ارَكَ يَسة : "َمبَ وِل الِقدِّ تُ َك البَ أَليصاباَت ألُمِّ

وِس اآلَن وإىل األبَد. ُه املَْجُد مَع أبيِه وَروِحِه الُقدُّ لَ

(من صلوات �ساء أحد ز�ارة العذراء، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك ١٩٧٧)

ترتيلة الختام
نفِيس تَُعظُِّم

ُمَخلِِّيص باللِه  ِهُج  تَبتَ ِهي ُروِحي  إلَ الرَبَّ  ُم  تَُعظِّ نَفِيس  ܀ 

بَُني األجياُل. وِّ تُطَ َر إىل تواُضعي َسوَف  نَظَ ُه  ِألَنَّ

وٌس إسُمُه، ْم قُدُّ َع يِبَ الَعظائِ ܀ ِألَنَّ الَقِديَر َصَن

ُه. ُقونَ تَّ يَ للّذيَن  ُه ِمن ِجيٍل إىل جيٍل  َورَحَمتُ

ِه رَدَّ األغنياَء فارغني، َع الجياَع ِمن كَرثَِة خرياتِ ܀ أشبَ

ِه. َنْسلِ َولِ ُه إلبراهيَم  رَحَمتَ رًا  ذَكِّ ُمتَ َعبَدُه  نََرصَ 



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

ْفٍس  وَنَ رٍِح  فَ ٍب  َقلْ ِب اإلله،  الرَّبُّ  َها  أَيُّ ُمَك،  ُنَعظِّ لَ ا  َن إنَّ

َدتَُك  ِفيِه زارَْت والِ الّذي  الَسِعيِد  وِم  اليَ ِهَجة، ِيف ذِكرَى  تَ ُمبْ

ة ِبَسالِمَها.  طَ َها الِغبْ ِب لْ ْت إىل قَ أَدَخلَ َها أَلِيَصابَات، فَ تَ ِسيبَ نَ

مَثرَُة  ٌة  ارَكَ بَ وَُم النِّساء،  يف  أَنِت  ٌة  ارَكَ ُمبَ يَسة:  الِقدِّ وِل  تُ البَ َك  أُمِّ إىل  َمَعَها  ْهِتَف  نَ ِألَْن  َنا  لْ أَهِّ

يِك املَْجَد والَحْمَد ِمَن اآلَن وإىل األبَد. بَطِنك، وَنُصِعُد إلَ

(صالة �ساء أحد ز�ارة العذراء، صالة املؤمن – ١ )

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

ترتيلة األحد
لحن إنُونُو نُوهُرا رشيُرا (أليوَم أعظَُم األيّام)

اُه ُت معَن ْد َحلَّ ِيفَّ ما أَدْرَكْ يا ِرسًّا قَ

َنايِن اُه أَْغ ة: ِمْن ِغَن يَّ َك الَصِب لْ رَْت تِ فَكَّ

و ظََالِمي يَْسُكُن ِيف أَْحَالِمي ْجلُ نُوٌر يَ

تَمَّ ِفيِه املَِصرُي َحيُث شاَء أَِسرُي

يَك أُِذيَع بُْرشَاُه

܀܀܀

اْء لَِساَن أَلِيَصابَاْت يَ ِب ْت ُروُح األُن َحرَّكَ

أَنَْشَدْت لألُمِّ الَعذراْء إْحَدى أَروَِع اآليَاْت

بِْت َمَدى األَزَماْن وِّ ِت يف الِنَساْء طُ ارَكْ تَبَ

إبُنِك رَبُّ الَعَالْء َجاَء يَفتَِدي اإلنَساْن

ُه املَْجُد وَالُشكرَاْن لَ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد ز�ارة العذراء، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

أشعيا ٦٠/ ١-٥أ؛ ١٩-٢٢
ْعقوَب  ْذَر الَّذي لَِعزيِز يَ ْر يا رَبُّ داوُد كلَّ ما عاناه  ܀ الَقَسَم الَّذي لِلرَّبِّ أَقَسَمه والنَّ ܀ أُذكُ

َو َرسيَر َمضَجعي ܀ ولن أُعطَي َعيَنيَّ نَوًما وال  َذرَه: ܀ "لن أَدُخَل الَخيمَة بَيتي ولن أَعلُ نَ

ْعقوَب َمسِكًنا" ܀ ها قد َسِمْعنا أَنَّه يف  أَْجفاين رُقادًا  ܀ إىل أَن أَِجَد لِلرَّبِّ ُمقاًما ولَعزيِز يَ

ْم  َدَميه ܀ قُ راتَة قد وََجْدناه يف ُحقوِل الغاب ܀ لَِندُخْل إىل َمسِكِن الرَّبِّ لَِنسُجْد لَِموِطئ قَ أَفْ

َهلِّلون ܀ لبَسون وأَصِفياؤَك يُ َك الِربَّ يَ تُ َن َه َك ܀ كَ يا رَبُّ إىل َمكاِن راَحِتَك أَنَت وتابوُت ِعزَّتِ

رتَدَّ َعنها  ِمن أَجِل داوَُد َعبِدَك ال تردَّ وَجَه َمسيِحَك ܀ أَقَسَم الرَّبُّ لِداوُد وهي َحقيقٌة لَن يَ

َك ܀ إِن َحِفَظ بَنوَك َعْهدي وَشهاديَت  أبًدا: ܀ "ِمن مَثَرَِة بَطِنَك أجلُِس عىل الَعرِْش الَّذي لَ

الرَّبَّ  ܀ فإِنَّ  َك"  لَ الَّذي  الَعرِش  يَجلِسون عىل  لِألبِد  أَيًضا  نوهم  ܀ فبَ إِيَّاها  ُمهم  أَُعلِّ الَّتي 

ه  َهيتُ اْْختاَر ِصْهيون واْشتهاها لَه َمسِكًنا: "هذا هو َمكاُن راَحتي لِألبد هُهنا أَسُكُن أليَنَّ اْشتَ

لوَن  َهلِّ ها الَخالص وأَْصِفياؤها يُ تَ َن َه ِبُس كَ ًة أُشبُع َمساكيَنها ُخبزًا ܀ أُل رَكَ ܀ أُبارُِك طَعاَمها بَ

يه  ا وتاُجه علَ ِبُس أَْعداءَه ِخْزيً تَْهليالً ܀ ُهناَك أُقيُم لِداوَُد نَْسالً وأُِعدُّ لَِمسيحي ِرساًجا ܀ أُل

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ١/١-١٤)

ٍة يف الَساَمَواِت يف  ٍة ُروِحيَّ رَكَ ا ِبُكلِّ بَ َن ارَكَ ا يَُسوَع املَِسيح، الَّذي بَ َن َربِّ و  أَبُ ارََك الله  "تَبَ

َب  يِسني، ال َعيْ ِقدِّ ِه  َنُكوَن يف َحْرضَتِ لِ الَعالَم،  َشاِء  إِنْ َل  بْ قَ ا فيِه  ارَنَ اْختَ ُه  فإِنَّ املَِسيح؛ 

ِبَحَسِب رَِىض  ِه،  أَْجلِ املَِسيح، وِمْن  ُسوَع  يَ ِب وَِّة  ُن للبُ ا  َدنَ َحدَّ فَ ِه  ِت َحبَّ مِبَ َق  َسبَ ْد  فيَنا؛ وقَ

ِتِه" َمِشيئَ

     
٤٧٤٦ ١                     

  

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

(لو ٣٩/١-٤٥)

الَجبَل، إىل  ُمْرسَِعًة إىل  ْت  بَ َوذََه ُم  ْريَ َم اَمْت  قَ البشارة بيسوع)،  ام (بعد  األَيَّ َك  لْ تِ يف 

إِلِيَصابَاُت  َسِمَعْت  إِليَصابَات. ولَامَّ  َعَىل  َمْت  ا، وَسلَّ ِريَّ زَكَ َت  يْ بَ ْت  ُهوذَا. وَدَخلَ يَ َمِديَنٍة يف 

أَْعَىل  ِب َفْت  َهتَ فَ الُقُدس.  الُروِح  ِمَن  َواْمتَألَْت  ِنها،  بَطْ يف  الَجِننُي  ارْتََكَض  َمْريَم،  َسالَم 

تَأيِْتَ  أَْن  أَيَْن يل هَذا  وِمْن  ِنِك!  بَطْ مَثَرَُة  ٌة  َوُمبارَكَ الِنَساء،  أَنِْت يف  ٌة  «ُمبارَكَ الَْت:  وقَ ها  َصوتِ

ِني!  بَطْ يف  َهاًجا  ِت ابْ الَجِننُي  ارْتََكَض  أُُذيَنَّ،  يف  َسالِمِك  َصْوُت  َع  َوقَ ُذ  ْن ُم َها  فَ ؟  ريبِّ أُمُّ  إِيلَّ 

ِل الرَّب!». بَ ِق َها ِمْن  لَ ِقيَل  ُه َسيِتمُّ ما  أَنَّ لَّتي آَمَنْت  لِ فَطُوىَب 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس رشيد الجمّيل)

عادًة عن  نسمعها  التي  ة  الكالسيكيّ الخدمة  فعل  أبًدا  يحمل  ال  النّص  هذا  إّن 

خدمة مريم للمرأة الحامل. إّن الخدمة التي قّدمتها مريم هي أنّها حملت يسوع إىل 

القديم  العهد  التقى  القديم. وعندما  العهد  إىل  الجديد  العهد  أنّها حملت  أي  يوحّنا 

عىل  ووقف  وبيل  ا  قدميً وأصبح  شاخ  القديم  فالعهد  فرًحا.  ارتكض  الجديد  بالعهد 

تكرار املايض فجاء يسوع ليخرتقه. وقد نتبنّي ذلك من هذه النقاط:

anteliasdiocese.com

٥

وحِ  الرُّ َن  ِم َوامَتألَت  ها،  طِن بَ يف  الَجننُي  َض  كَ ارتَ م،  ريَ َم َسالَم  أَليصاباُت  َسِمَعت  امَّ  "فلَ ܀ 
ة ִּיְרַקד أي  ة تقابلها باللّغة العربيّ غة اليونانيّ الُقُدس". عبارة "ارتََكَض" σκιρτάω يف اللّ

العهد  تابوِت  أمام  النبّي  داود  رقَص  حني  استُخِدمت  التي  عينها  الكلمة  وهي  "رقََص"، 

ح هذه اللّفظة إىل أّن مريم العذراء هي مبثابة تابوت العهد  املقّدس (٢ صموئيل ٦:١٦). وتُلمِّ

ة العاقر آمنت وفرِحت، ألّن أمُّ ربِّها أتَْت  الجديد لحضور كلمة الله. إذ إّن أليصابات املسنَّ

قاء بعث الفرح، ألّن مثرة أحشاء مريم، مصدر كّل فرح. إليها وزارتها. فاللّ

طِنك" تشري عبارة "َهتََفت"  ٌة مَثَرَُة بَ ساء! َوُمبارَكَ ِت يف النِّ ٌة أَن ها: ُمبارَكَ أَعىل َصوتِ َتَفت ِب َه ܀ "َف
يُستعمل يف  الذي    ἀναφωνέω اليوناين  إليصابات وهي ترجمة عن األصل  إىل رصخة 

ة محورها تابوت العهد. وهذا تلميٌح ثاٍن أّن مريم العذراء  ا برُتب دينيّ التوراة بارتباطه دامئً

أمام  الله.  فكام كان يهتف داود امللك  العهد الجديد لحضور كلمة  تابوت  هي مبثابة 

تهتف   هكذا   (١٠  :٦ صموئيل  ِعْندي؟"(٢  الرَّبِّ  تابوُت  نزُِل  يَ يَف  "كَ بقوله  العهد  تابوت 

نا  أليصابات أمام مريم، تابوت العهد الجديد: "من أين يل أن تأتيني أّم ريّب؟" . بهذا نُعلن أنّ

ة بالله وهكذا لقاء  لسنا فقط أمام زيارة بل أمام حدٍث كبريٍ لتجديد العهد ولقاء اإلنسانيّ

له هتاف، كذلك لقاؤنا بالله يجب أن  ال مُيكن أن مَيرَّ بصمٍت وهدوٍء بل عليه أن يتخلَّ

له هتاٌف وبركة وليس فقط صمٌت وخنوع. وكام أقامت مريم عند أليصابات نحو  يتخلَّ

ِقَي تابوُت الرَّبِّ يف بَيِت عوبيَد أَدوَم اِلَجتِّيِّ ثَالثََة أَشُهرٍ. ثالثة أشهر (لوقا ١: ٥٦) هكذا ”بَ

تابوت العهد كان رمزًا لحضور الله يف هذا العامل وقوة الله فهو الذي حمل الرشيعة أي 

ة  ة املبنيّ كلمة الله وعصا موىس وهي رمٌز لقوة الله. مع يسوع أصبح هو الرشيعة الحقيقيّ

د الله وموته وقيامته. ة عىل تجسُّ ة املبنيّ عىل الرحمة بدل الخوف، وأصبح القوّة الحقيقيّ

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد زيارة العذراء ألليصابات

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 (...)

ًة  َة، َوَمْعرِفَ هيَّ ْغرُِق يف تََسابيِحَك اإللٰ ًا يُ ا َوَعْقالً نَريِّ ا َحَقيِقيًّ َها الرَّّب اإللٰه، إميانً ا أيُّ َنْحَن إِْم

َمَع  ة،  اِملَ كَ طاهرٍَة  وأعامٍل  ٍة  ِقيَّ نَ ْفٍس  َونَ ُمَصلٍّ  َعْقٍل  ِب ْهِتَف  َن فَ الرُّوح،  ِبِحْكَمِة  َمألَى 

ِنِك" الّذي  َساء، وُمبارَكٌة مَثَرُة بَطْ ٌة أنِت يف النِّ ارَكَ يَسة : "َمبَ وِل الِقدِّ تُ َك البَ أَليصاباَت ألُمِّ

وِس اآلَن وإىل األبَد. ُه املَْجُد مَع أبيِه وَروِحِه الُقدُّ لَ

(من صلوات �ساء أحد ز�ارة العذراء، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك ١٩٧٧)

ترتيلة الختام
نفِيس تَُعظُِّم

ُمَخلِِّيص باللِه  ِهُج  تَبتَ ِهي ُروِحي  إلَ الرَبَّ  ُم  تَُعظِّ نَفِيس  ܀ 

بَُني األجياُل. وِّ تُطَ َر إىل تواُضعي َسوَف  نَظَ ُه  ِألَنَّ

وٌس إسُمُه، ْم قُدُّ َع يِبَ الَعظائِ ܀ ِألَنَّ الَقِديَر َصَن

ُه. ُقونَ تَّ يَ للّذيَن  ُه ِمن ِجيٍل إىل جيٍل  َورَحَمتُ

ِه رَدَّ األغنياَء فارغني، َع الجياَع ِمن كَرثَِة خرياتِ ܀ أشبَ

ِه. َنْسلِ َولِ ُه إلبراهيَم  رَحَمتَ رًا  ذَكِّ ُمتَ َعبَدُه  نََرصَ 



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

ْفٍس  وَنَ رٍِح  فَ ٍب  َقلْ ِب اإلله،  الرَّبُّ  َها  أَيُّ ُمَك،  ُنَعظِّ لَ ا  َن إنَّ

َدتَُك  ِفيِه زارَْت والِ الّذي  الَسِعيِد  وِم  اليَ ِهَجة، ِيف ذِكرَى  تَ ُمبْ

ة ِبَسالِمَها.  طَ َها الِغبْ ِب لْ ْت إىل قَ أَدَخلَ َها أَلِيَصابَات، فَ تَ ِسيبَ نَ

مَثرَُة  ٌة  ارَكَ بَ وَُم النِّساء،  يف  أَنِت  ٌة  ارَكَ ُمبَ يَسة:  الِقدِّ وِل  تُ البَ َك  أُمِّ إىل  َمَعَها  ْهِتَف  نَ ِألَْن  َنا  لْ أَهِّ

يِك املَْجَد والَحْمَد ِمَن اآلَن وإىل األبَد. بَطِنك، وَنُصِعُد إلَ

(صالة �ساء أحد ز�ارة العذراء، صالة املؤمن – ١ )

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

ترتيلة األحد
لحن إنُونُو نُوهُرا رشيُرا (أليوَم أعظَُم األيّام)

اُه ُت معَن ْد َحلَّ ِيفَّ ما أَدْرَكْ يا ِرسًّا قَ

َنايِن اُه أَْغ ة: ِمْن ِغَن يَّ َك الَصِب لْ رَْت تِ فَكَّ

و ظََالِمي يَْسُكُن ِيف أَْحَالِمي ْجلُ نُوٌر يَ

تَمَّ ِفيِه املَِصرُي َحيُث شاَء أَِسرُي

يَك أُِذيَع بُْرشَاُه

܀܀܀

اْء لَِساَن أَلِيَصابَاْت يَ ِب ْت ُروُح األُن َحرَّكَ

أَنَْشَدْت لألُمِّ الَعذراْء إْحَدى أَروَِع اآليَاْت

بِْت َمَدى األَزَماْن وِّ ِت يف الِنَساْء طُ ارَكْ تَبَ

إبُنِك رَبُّ الَعَالْء َجاَء يَفتَِدي اإلنَساْن

ُه املَْجُد وَالُشكرَاْن لَ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد ز�ارة العذراء، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

أشعيا ٦٠/ ١-٥أ؛ ١٩-٢٢
ْعقوَب  ْذَر الَّذي لَِعزيِز يَ ْر يا رَبُّ داوُد كلَّ ما عاناه  ܀ الَقَسَم الَّذي لِلرَّبِّ أَقَسَمه والنَّ ܀ أُذكُ

َو َرسيَر َمضَجعي ܀ ولن أُعطَي َعيَنيَّ نَوًما وال  َذرَه: ܀ "لن أَدُخَل الَخيمَة بَيتي ولن أَعلُ نَ

ْعقوَب َمسِكًنا" ܀ ها قد َسِمْعنا أَنَّه يف  أَْجفاين رُقادًا  ܀ إىل أَن أَِجَد لِلرَّبِّ ُمقاًما ولَعزيِز يَ

ْم  َدَميه ܀ قُ راتَة قد وََجْدناه يف ُحقوِل الغاب ܀ لَِندُخْل إىل َمسِكِن الرَّبِّ لَِنسُجْد لَِموِطئ قَ أَفْ

َهلِّلون ܀ لبَسون وأَصِفياؤَك يُ َك الِربَّ يَ تُ َن َه َك ܀ كَ يا رَبُّ إىل َمكاِن راَحِتَك أَنَت وتابوُت ِعزَّتِ

رتَدَّ َعنها  ِمن أَجِل داوَُد َعبِدَك ال تردَّ وَجَه َمسيِحَك ܀ أَقَسَم الرَّبُّ لِداوُد وهي َحقيقٌة لَن يَ

َك ܀ إِن َحِفَظ بَنوَك َعْهدي وَشهاديَت  أبًدا: ܀ "ِمن مَثَرَِة بَطِنَك أجلُِس عىل الَعرِْش الَّذي لَ

الرَّبَّ  ܀ فإِنَّ  َك"  لَ الَّذي  الَعرِش  يَجلِسون عىل  لِألبِد  أَيًضا  نوهم  ܀ فبَ إِيَّاها  ُمهم  أَُعلِّ الَّتي 

ه  َهيتُ اْْختاَر ِصْهيون واْشتهاها لَه َمسِكًنا: "هذا هو َمكاُن راَحتي لِألبد هُهنا أَسُكُن أليَنَّ اْشتَ

لوَن  َهلِّ ها الَخالص وأَْصِفياؤها يُ تَ َن َه ِبُس كَ ًة أُشبُع َمساكيَنها ُخبزًا ܀ أُل رَكَ ܀ أُبارُِك طَعاَمها بَ

يه  ا وتاُجه علَ ِبُس أَْعداءَه ِخْزيً تَْهليالً ܀ ُهناَك أُقيُم لِداوَُد نَْسالً وأُِعدُّ لَِمسيحي ِرساًجا ܀ أُل

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ١/١-١٤)

ٍة يف الَساَمَواِت يف  ٍة ُروِحيَّ رَكَ ا ِبُكلِّ بَ َن ارَكَ ا يَُسوَع املَِسيح، الَّذي بَ َن َربِّ و  أَبُ ارََك الله  "تَبَ

َب  يِسني، ال َعيْ ِقدِّ ِه  َنُكوَن يف َحْرضَتِ لِ الَعالَم،  َشاِء  إِنْ َل  بْ قَ ا فيِه  ارَنَ اْختَ ُه  فإِنَّ املَِسيح؛ 

ِبَحَسِب رَِىض  ِه،  أَْجلِ املَِسيح، وِمْن  ُسوَع  يَ ِب وَِّة  ُن للبُ ا  َدنَ َحدَّ فَ ِه  ِت َحبَّ مِبَ َق  َسبَ ْد  فيَنا؛ وقَ

ِتِه" َمِشيئَ

     
٤٧٤٦ ١                     

  

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

(لو ٣٩/١-٤٥)

الَجبَل، إىل  ُمْرسَِعًة إىل  ْت  بَ َوذََه ُم  ْريَ َم اَمْت  قَ البشارة بيسوع)،  ام (بعد  األَيَّ َك  لْ تِ يف 

إِلِيَصابَاُت  َسِمَعْت  إِليَصابَات. ولَامَّ  َعَىل  َمْت  ا، وَسلَّ ِريَّ زَكَ َت  يْ بَ ْت  ُهوذَا. وَدَخلَ يَ َمِديَنٍة يف 

أَْعَىل  ِب َفْت  َهتَ فَ الُقُدس.  الُروِح  ِمَن  َواْمتَألَْت  ِنها،  بَطْ يف  الَجِننُي  ارْتََكَض  َمْريَم،  َسالَم 

تَأيِْتَ  أَْن  أَيَْن يل هَذا  وِمْن  ِنِك!  بَطْ مَثَرَُة  ٌة  َوُمبارَكَ الِنَساء،  أَنِْت يف  ٌة  «ُمبارَكَ الَْت:  وقَ ها  َصوتِ

ِني!  بَطْ يف  َهاًجا  ِت ابْ الَجِننُي  ارْتََكَض  أُُذيَنَّ،  يف  َسالِمِك  َصْوُت  َع  َوقَ ُذ  ْن ُم َها  فَ ؟  ريبِّ أُمُّ  إِيلَّ 

ِل الرَّب!». بَ ِق َها ِمْن  لَ ِقيَل  ُه َسيِتمُّ ما  أَنَّ لَّتي آَمَنْت  لِ فَطُوىَب 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس رشيد الجمّيل)

عادًة عن  نسمعها  التي  ة  الكالسيكيّ الخدمة  فعل  أبًدا  يحمل  ال  النّص  هذا  إّن 

خدمة مريم للمرأة الحامل. إّن الخدمة التي قّدمتها مريم هي أنّها حملت يسوع إىل 

القديم  العهد  التقى  القديم. وعندما  العهد  إىل  الجديد  العهد  أنّها حملت  أي  يوحّنا 

عىل  ووقف  وبيل  ا  قدميً وأصبح  شاخ  القديم  فالعهد  فرًحا.  ارتكض  الجديد  بالعهد 

تكرار املايض فجاء يسوع ليخرتقه. وقد نتبنّي ذلك من هذه النقاط:

وحِ  الرُّ َن  ِم َوامَتألَت  ها،  طِن بَ يف  الَجننُي  َض  كَ ارتَ م،  ريَ َم َسالَم  أَليصاباُت  َسِمَعت  امَّ  "فلَ ܀ 
ة ִּיְרַקד أي  ة تقابلها باللّغة العربيّ غة اليونانيّ الُقُدس". عبارة "ارتََكَض" σκιρτάω يف اللّ

العهد  تابوِت  أمام  النبّي  داود  رقَص  حني  استُخِدمت  التي  عينها  الكلمة  وهي  "رقََص"، 

ح هذه اللّفظة إىل أّن مريم العذراء هي مبثابة تابوت العهد  املقّدس (٢ صموئيل ٦:١٦). وتُلمِّ

ة العاقر آمنت وفرِحت، ألّن أمُّ ربِّها أتَْت  الجديد لحضور كلمة الله. إذ إّن أليصابات املسنَّ

قاء بعث الفرح، ألّن مثرة أحشاء مريم، مصدر كّل فرح. إليها وزارتها. فاللّ

طِنك" تشري عبارة "َهتََفت"  ٌة مَثَرَُة بَ ساء! َوُمبارَكَ ِت يف النِّ ٌة أَن ها: ُمبارَكَ أَعىل َصوتِ َتَفت ِب َه ܀ "َف
يُستعمل يف  الذي    ἀναφωνέω اليوناين  إليصابات وهي ترجمة عن األصل  إىل رصخة 

ة محورها تابوت العهد. وهذا تلميٌح ثاٍن أّن مريم العذراء  ا برُتب دينيّ التوراة بارتباطه دامئً

أمام  الله.  فكام كان يهتف داود امللك  العهد الجديد لحضور كلمة  تابوت  هي مبثابة 

تهتف   هكذا   (١٠  :٦ صموئيل  ِعْندي؟"(٢  الرَّبِّ  تابوُت  نزُِل  يَ يَف  "كَ بقوله  العهد  تابوت 

نا  أليصابات أمام مريم، تابوت العهد الجديد: "من أين يل أن تأتيني أّم ريّب؟" . بهذا نُعلن أنّ

ة بالله وهكذا لقاء  لسنا فقط أمام زيارة بل أمام حدٍث كبريٍ لتجديد العهد ولقاء اإلنسانيّ

له هتاف، كذلك لقاؤنا بالله يجب أن  ال مُيكن أن مَيرَّ بصمٍت وهدوٍء بل عليه أن يتخلَّ

له هتاٌف وبركة وليس فقط صمٌت وخنوع. وكام أقامت مريم عند أليصابات نحو  يتخلَّ

ِقَي تابوُت الرَّبِّ يف بَيِت عوبيَد أَدوَم اِلَجتِّيِّ ثَالثََة أَشُهرٍ. ثالثة أشهر (لوقا ١: ٥٦) هكذا ”بَ

تابوت العهد كان رمزًا لحضور الله يف هذا العامل وقوة الله فهو الذي حمل الرشيعة أي 

ة  ة املبنيّ كلمة الله وعصا موىس وهي رمٌز لقوة الله. مع يسوع أصبح هو الرشيعة الحقيقيّ

د الله وموته وقيامته. ة عىل تجسُّ ة املبنيّ عىل الرحمة بدل الخوف، وأصبح القوّة الحقيقيّ

فرتة صمت وتأّمل (...)
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٦ أحد زيارة العذراء ألليصابات

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 (...)

ًة  َة، َوَمْعرِفَ هيَّ ْغرُِق يف تََسابيِحَك اإللٰ ًا يُ ا َوَعْقالً نَريِّ ا َحَقيِقيًّ َها الرَّّب اإللٰه، إميانً ا أيُّ َنْحَن إِْم

َمَع  ة،  اِملَ كَ طاهرٍَة  وأعامٍل  ٍة  ِقيَّ نَ ْفٍس  َونَ ُمَصلٍّ  َعْقٍل  ِب ْهِتَف  َن فَ الرُّوح،  ِبِحْكَمِة  َمألَى 

ِنِك" الّذي  َساء، وُمبارَكٌة مَثَرُة بَطْ ٌة أنِت يف النِّ ارَكَ يَسة : "َمبَ وِل الِقدِّ تُ َك البَ أَليصاباَت ألُمِّ

وِس اآلَن وإىل األبَد. ُه املَْجُد مَع أبيِه وَروِحِه الُقدُّ لَ

(من صلوات �ساء أحد ز�ارة العذراء، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك ١٩٧٧)

ترتيلة الختام
نفِيس تَُعظُِّم

ُمَخلِِّيص باللِه  ِهُج  تَبتَ ِهي ُروِحي  إلَ الرَبَّ  ُم  تَُعظِّ نَفِيس  ܀ 

بَُني األجياُل. وِّ تُطَ َر إىل تواُضعي َسوَف  نَظَ ُه  ِألَنَّ

وٌس إسُمُه، ْم قُدُّ َع يِبَ الَعظائِ ܀ ِألَنَّ الَقِديَر َصَن

ُه. ُقونَ تَّ يَ للّذيَن  ُه ِمن ِجيٍل إىل جيٍل  َورَحَمتُ

ِه رَدَّ األغنياَء فارغني، َع الجياَع ِمن كَرثَِة خرياتِ ܀ أشبَ

ِه. َنْسلِ َولِ ُه إلبراهيَم  رَحَمتَ رًا  ذَكِّ ُمتَ َعبَدُه  نََرصَ 



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

ْفٍس  وَنَ رٍِح  فَ ٍب  َقلْ ِب اإلله،  الرَّبُّ  َها  أَيُّ ُمَك،  ُنَعظِّ لَ ا  َن إنَّ

َدتَُك  ِفيِه زارَْت والِ الّذي  الَسِعيِد  وِم  اليَ ِهَجة، ِيف ذِكرَى  تَ ُمبْ

ة ِبَسالِمَها.  طَ َها الِغبْ ِب لْ ْت إىل قَ أَدَخلَ َها أَلِيَصابَات، فَ تَ ِسيبَ نَ

مَثرَُة  ٌة  ارَكَ بَ وَُم النِّساء،  يف  أَنِت  ٌة  ارَكَ ُمبَ يَسة:  الِقدِّ وِل  تُ البَ َك  أُمِّ إىل  َمَعَها  ْهِتَف  نَ ِألَْن  َنا  لْ أَهِّ

يِك املَْجَد والَحْمَد ِمَن اآلَن وإىل األبَد. بَطِنك، وَنُصِعُد إلَ

(صالة �ساء أحد ز�ارة العذراء، صالة املؤمن – ١ )

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

ترتيلة األحد
لحن إنُونُو نُوهُرا رشيُرا (أليوَم أعظَُم األيّام)

اُه ُت معَن ْد َحلَّ ِيفَّ ما أَدْرَكْ يا ِرسًّا قَ

َنايِن اُه أَْغ ة: ِمْن ِغَن يَّ َك الَصِب لْ رَْت تِ فَكَّ

و ظََالِمي يَْسُكُن ِيف أَْحَالِمي ْجلُ نُوٌر يَ

تَمَّ ِفيِه املَِصرُي َحيُث شاَء أَِسرُي

يَك أُِذيَع بُْرشَاُه

܀܀܀

اْء لَِساَن أَلِيَصابَاْت يَ ِب ْت ُروُح األُن َحرَّكَ

أَنَْشَدْت لألُمِّ الَعذراْء إْحَدى أَروَِع اآليَاْت

بِْت َمَدى األَزَماْن وِّ ِت يف الِنَساْء طُ ارَكْ تَبَ

إبُنِك رَبُّ الَعَالْء َجاَء يَفتَِدي اإلنَساْن

ُه املَْجُد وَالُشكرَاْن لَ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد ز�ارة العذراء، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

أشعيا ٦٠/ ١-٥أ؛ ١٩-٢٢
ْعقوَب  ْذَر الَّذي لَِعزيِز يَ ْر يا رَبُّ داوُد كلَّ ما عاناه  ܀ الَقَسَم الَّذي لِلرَّبِّ أَقَسَمه والنَّ ܀ أُذكُ

َو َرسيَر َمضَجعي ܀ ولن أُعطَي َعيَنيَّ نَوًما وال  َذرَه: ܀ "لن أَدُخَل الَخيمَة بَيتي ولن أَعلُ نَ

ْعقوَب َمسِكًنا" ܀ ها قد َسِمْعنا أَنَّه يف  أَْجفاين رُقادًا  ܀ إىل أَن أَِجَد لِلرَّبِّ ُمقاًما ولَعزيِز يَ

ْم  َدَميه ܀ قُ راتَة قد وََجْدناه يف ُحقوِل الغاب ܀ لَِندُخْل إىل َمسِكِن الرَّبِّ لَِنسُجْد لَِموِطئ قَ أَفْ

َهلِّلون ܀ لبَسون وأَصِفياؤَك يُ َك الِربَّ يَ تُ َن َه َك ܀ كَ يا رَبُّ إىل َمكاِن راَحِتَك أَنَت وتابوُت ِعزَّتِ

رتَدَّ َعنها  ِمن أَجِل داوَُد َعبِدَك ال تردَّ وَجَه َمسيِحَك ܀ أَقَسَم الرَّبُّ لِداوُد وهي َحقيقٌة لَن يَ

َك ܀ إِن َحِفَظ بَنوَك َعْهدي وَشهاديَت  أبًدا: ܀ "ِمن مَثَرَِة بَطِنَك أجلُِس عىل الَعرِْش الَّذي لَ

الرَّبَّ  ܀ فإِنَّ  َك"  لَ الَّذي  الَعرِش  يَجلِسون عىل  لِألبِد  أَيًضا  نوهم  ܀ فبَ إِيَّاها  ُمهم  أَُعلِّ الَّتي 

ه  َهيتُ اْْختاَر ِصْهيون واْشتهاها لَه َمسِكًنا: "هذا هو َمكاُن راَحتي لِألبد هُهنا أَسُكُن أليَنَّ اْشتَ

لوَن  َهلِّ ها الَخالص وأَْصِفياؤها يُ تَ َن َه ِبُس كَ ًة أُشبُع َمساكيَنها ُخبزًا ܀ أُل رَكَ ܀ أُبارُِك طَعاَمها بَ

يه  ا وتاُجه علَ ِبُس أَْعداءَه ِخْزيً تَْهليالً ܀ ُهناَك أُقيُم لِداوَُد نَْسالً وأُِعدُّ لَِمسيحي ِرساًجا ܀ أُل

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ١/١-١٤)

ٍة يف الَساَمَواِت يف  ٍة ُروِحيَّ رَكَ ا ِبُكلِّ بَ َن ارَكَ ا يَُسوَع املَِسيح، الَّذي بَ َن َربِّ و  أَبُ ارََك الله  "تَبَ

َب  يِسني، ال َعيْ ِقدِّ ِه  َنُكوَن يف َحْرضَتِ لِ الَعالَم،  َشاِء  إِنْ َل  بْ قَ ا فيِه  ارَنَ اْختَ ُه  فإِنَّ املَِسيح؛ 

ِبَحَسِب رَِىض  ِه،  أَْجلِ املَِسيح، وِمْن  ُسوَع  يَ ِب وَِّة  ُن للبُ ا  َدنَ َحدَّ فَ ِه  ِت َحبَّ مِبَ َق  َسبَ ْد  فيَنا؛ وقَ

ِتِه" َمِشيئَ

     
٤٧٤٦ ١                     

  

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

(لو ٣٩/١-٤٥)

الَجبَل، إىل  ُمْرسَِعًة إىل  ْت  بَ َوذََه ُم  ْريَ َم اَمْت  قَ البشارة بيسوع)،  ام (بعد  األَيَّ َك  لْ تِ يف 

إِلِيَصابَاُت  َسِمَعْت  إِليَصابَات. ولَامَّ  َعَىل  َمْت  ا، وَسلَّ ِريَّ زَكَ َت  يْ بَ ْت  ُهوذَا. وَدَخلَ يَ َمِديَنٍة يف 

أَْعَىل  ِب َفْت  َهتَ فَ الُقُدس.  الُروِح  ِمَن  َواْمتَألَْت  ِنها،  بَطْ يف  الَجِننُي  ارْتََكَض  َمْريَم،  َسالَم 

تَأيِْتَ  أَْن  أَيَْن يل هَذا  وِمْن  ِنِك!  بَطْ مَثَرَُة  ٌة  َوُمبارَكَ الِنَساء،  أَنِْت يف  ٌة  «ُمبارَكَ الَْت:  وقَ ها  َصوتِ

ِني!  بَطْ يف  َهاًجا  ِت ابْ الَجِننُي  ارْتََكَض  أُُذيَنَّ،  يف  َسالِمِك  َصْوُت  َع  َوقَ ُذ  ْن ُم َها  فَ ؟  ريبِّ أُمُّ  إِيلَّ 

ِل الرَّب!». بَ ِق َها ِمْن  لَ ِقيَل  ُه َسيِتمُّ ما  أَنَّ لَّتي آَمَنْت  لِ فَطُوىَب 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس رشيد الجمّيل)

عادًة عن  نسمعها  التي  ة  الكالسيكيّ الخدمة  فعل  أبًدا  يحمل  ال  النّص  هذا  إّن 

خدمة مريم للمرأة الحامل. إّن الخدمة التي قّدمتها مريم هي أنّها حملت يسوع إىل 

القديم  العهد  التقى  القديم. وعندما  العهد  إىل  الجديد  العهد  أنّها حملت  أي  يوحّنا 

عىل  ووقف  وبيل  ا  قدميً وأصبح  شاخ  القديم  فالعهد  فرًحا.  ارتكض  الجديد  بالعهد 

تكرار املايض فجاء يسوع ليخرتقه. وقد نتبنّي ذلك من هذه النقاط:

وحِ  الرُّ َن  ِم َوامَتألَت  ها،  طِن بَ يف  الَجننُي  َض  كَ ارتَ م،  ريَ َم َسالَم  أَليصاباُت  َسِمَعت  امَّ  "فلَ ܀ 
ة ִּיְרַקד أي  ة تقابلها باللّغة العربيّ غة اليونانيّ الُقُدس". عبارة "ارتََكَض" σκιρτάω يف اللّ

العهد  تابوِت  أمام  النبّي  داود  رقَص  حني  استُخِدمت  التي  عينها  الكلمة  وهي  "رقََص"، 

ح هذه اللّفظة إىل أّن مريم العذراء هي مبثابة تابوت العهد  املقّدس (٢ صموئيل ٦:١٦). وتُلمِّ

ة العاقر آمنت وفرِحت، ألّن أمُّ ربِّها أتَْت  الجديد لحضور كلمة الله. إذ إّن أليصابات املسنَّ

قاء بعث الفرح، ألّن مثرة أحشاء مريم، مصدر كّل فرح. إليها وزارتها. فاللّ

طِنك" تشري عبارة "َهتََفت"  ٌة مَثَرَُة بَ ساء! َوُمبارَكَ ِت يف النِّ ٌة أَن ها: ُمبارَكَ أَعىل َصوتِ َتَفت ِب َه ܀ "َف
يُستعمل يف  الذي    ἀναφωνέω اليوناين  إليصابات وهي ترجمة عن األصل  إىل رصخة 

ة محورها تابوت العهد. وهذا تلميٌح ثاٍن أّن مريم العذراء  ا برُتب دينيّ التوراة بارتباطه دامئً

أمام  الله.  فكام كان يهتف داود امللك  العهد الجديد لحضور كلمة  تابوت  هي مبثابة 

تهتف   هكذا   (١٠  :٦ صموئيل  ِعْندي؟"(٢  الرَّبِّ  تابوُت  نزُِل  يَ يَف  "كَ بقوله  العهد  تابوت 

نا  أليصابات أمام مريم، تابوت العهد الجديد: "من أين يل أن تأتيني أّم ريّب؟" . بهذا نُعلن أنّ

ة بالله وهكذا لقاء  لسنا فقط أمام زيارة بل أمام حدٍث كبريٍ لتجديد العهد ولقاء اإلنسانيّ

له هتاف، كذلك لقاؤنا بالله يجب أن  ال مُيكن أن مَيرَّ بصمٍت وهدوٍء بل عليه أن يتخلَّ

له هتاٌف وبركة وليس فقط صمٌت وخنوع. وكام أقامت مريم عند أليصابات نحو  يتخلَّ

ِقَي تابوُت الرَّبِّ يف بَيِت عوبيَد أَدوَم اِلَجتِّيِّ ثَالثََة أَشُهرٍ. ثالثة أشهر (لوقا ١: ٥٦) هكذا ”بَ

تابوت العهد كان رمزًا لحضور الله يف هذا العامل وقوة الله فهو الذي حمل الرشيعة أي 

ة  ة املبنيّ كلمة الله وعصا موىس وهي رمٌز لقوة الله. مع يسوع أصبح هو الرشيعة الحقيقيّ

د الله وموته وقيامته. ة عىل تجسُّ ة املبنيّ عىل الرحمة بدل الخوف، وأصبح القوّة الحقيقيّ

فرتة صمت وتأّمل (...)
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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 (...)

ًة  َة، َوَمْعرِفَ هيَّ ْغرُِق يف تََسابيِحَك اإللٰ ًا يُ ا َوَعْقالً نَريِّ ا َحَقيِقيًّ َها الرَّّب اإللٰه، إميانً ا أيُّ َنْحَن إِْم

َمَع  ة،  اِملَ كَ طاهرٍَة  وأعامٍل  ٍة  ِقيَّ نَ ْفٍس  َونَ ُمَصلٍّ  َعْقٍل  ِب ْهِتَف  َن فَ الرُّوح،  ِبِحْكَمِة  َمألَى 

ِنِك" الّذي  َساء، وُمبارَكٌة مَثَرُة بَطْ ٌة أنِت يف النِّ ارَكَ يَسة : "َمبَ وِل الِقدِّ تُ َك البَ أَليصاباَت ألُمِّ

وِس اآلَن وإىل األبَد. ُه املَْجُد مَع أبيِه وَروِحِه الُقدُّ لَ

(من صلوات �ساء أحد ز�ارة العذراء، زمن امليالد املجيد، ا�كسليك ١٩٧٧)

ترتيلة الختام
نفِيس تَُعظُِّم

ُمَخلِِّيص باللِه  ِهُج  تَبتَ ِهي ُروِحي  إلَ الرَبَّ  ُم  تَُعظِّ نَفِيس  ܀ 

بَُني األجياُل. وِّ تُطَ َر إىل تواُضعي َسوَف  نَظَ ُه  ِألَنَّ

وٌس إسُمُه، ْم قُدُّ َع يِبَ الَعظائِ ܀ ِألَنَّ الَقِديَر َصَن

ُه. ُقونَ تَّ يَ للّذيَن  ُه ِمن ِجيٍل إىل جيٍل  َورَحَمتُ

ِه رَدَّ األغنياَء فارغني، َع الجياَع ِمن كَرثَِة خرياتِ ܀ أشبَ

ِه. َنْسلِ َولِ ُه إلبراهيَم  رَحَمتَ رًا  ذَكِّ ُمتَ َعبَدُه  نََرصَ 


