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األحد الثالث من الصوم الكبير:
آية شفاء المنزوفة
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

لِّ  َك، وحاِفُظ كُ أيُّها الرَّبُّ الـَمـرْهوُب، ضاِبُط الَكوِن ِبقوَّتِ

قوًَّة  إنَّ  الـُمزدَِحم:  للّشعِب  أعلنَت  لقْد  بإرادَتِك.  َموجوٍد 

ْت بلمِس  َخرَجْت ِمّني! ثمَّ قُلَت لِلَمنزوفِة التي ُشفيَ

لِّ ِشبِه َخطيئة، فنقوَم  نا ِمْن كُ َصِك! نَسألَك أْن تَشفيَ َك: إذهبي يا ابنتي، إيـامنُِك خلّ رِدائِ

نا، وإليَك نرفُع املَجَد إىل األبد آمني. ٍة أماَمك، طواَل حياتِ ِبدالّ

(من صلوات صباح أحد املزنوفة، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

المزمور ٥١
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

١

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

اَها اُق بالَفرَاِغ ِمْن َمعَن ا ال يُطَ ئً اُة َما أَشَقاَها َصارَْت ِعبْ الَحيَ ْم فَ ِم َموٌت دائِ نَزُف الدَّ

܀܀܀

َن تَلَقى ُمرتََجاَها ِبيٌب، ال دَوَاءٌ، ال ِعَالٌج قَد َشَفاَها. ال َسَعادَة، ال أُُموَمة، أَي ال طَ

܀܀܀

اَها انًا، وَاألَموَاُت قَد أَحيَ ِبيٍب يَْشِفي املَرَىض ِمْن َشَقاَها. َشَفى بُرًصا وَُعميَ يَحيِك الَناُس عن طَ

܀܀܀

ا يَُسوُع ِرسَّ املَرأَة وَتَُقاَها نَت يَ أَعلَ غاها، فَ ورًا ُمبتَ الَت فَ َمَستُه نَ ِمْن رِدَاٍء لَ

܀܀܀

رَاَها. لَّ ِحنٍي َمْن بَ َسبِّح كُ لتُ يَقة فَ اياها. وَالَخلِ يَّة، أَنَت املَاِحي َخطَ َرشِ أَنَت آِيس البَ

  (من صلوات �ساء أحد انلازفة، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٦٧ (٦٦)/ ٢-٨
ينا! ܀ لِيَك يُعرََف يف األرِض طَريُقَك ويف َجميعِ  نا وليِضئ ِبوَجِهه علَ ܀ لِرَيَحْمنا اللُه وليبارِكْ

األَمُم  تَفرَِح  لِ ܀  عوُب جميًعا!  الشُّ لِتَحَمْدَك  الله  يا  عوُب  الشُّ لِتَحَمْدَك  ܀  األَُمِم َخالُصَك 

الَعْدِل تَديُن العالَمني ܀ ِباِالَسِتقامِة تَديُن الّشعوب ويف األرِض تَْهدي األَمم ܀  ْل ِألَنََّك ِب وتَُهلِّ

نا  ها فليبارِكْ تَ عوُب َجميًعا! ܀ األرُض أَعطَت غلّ لِتَحَمْدَك الشُّ لِتَحَمْدَك الُشعوُب يا أَلله 

نا الله ولتخَشه أقايص األرِض َجميُعها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  بارِكْ يُ لِ اللُه إلُهنا ܀ 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ٧/ ٤-١١)

أَنَِّني كُْنُت قَْد نَِدْمُت،  إَِذا كُْنُت قَْد أَْحزَنْتُُكم ِبرَِسالِتي فَلَْسُت نَاِدًما َعىل ذلَِك، مَع   "

ألَينِّ أََرى أَنَّ تِلَْك الرَِسالَة، ولَْو أَْحزَنَتُْكم إِىل ِحني، قَْد َسبَّبَْت يل فََرًحا كَِثريًا، ال ألَنَُّكم 

وا  َحزِنْتُم، بَْل ألَنَّ ُحزْنَُكم أَدَّى ِبُكم إِىل التَوبَة. فََقْد َحزِنْتُم ُحزْنًا ُمرِْضيًا لله، يَكْ ال تَْخَرسُ

ا  ِبَسبَِبَنا يف أَيِّ َيشء؛ ألَنَّ الُحزَْن املُرِْيضَ للِه يَْصَنُع تَْوبًَة لِلَخالِص ال نََدَم َعلَيَْها، أَمَّ

َمْوتًا." فَيَْصَنُع  الَعالَِم  ُحزُْن 

     
٤ ٦٦                

  

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

(لو ٤٠/٨-٥٦)

اْسُمُه  ِبرَُجٍل  َوإِذَا  ُه.  ِظُرونَ تَ ْن يَ انُوا  كَ َجميَعُهم  ُهم  ألَنَّ الَجْمع،  ُه  لَ بَ ْق اْستَ يَُسوع،  َعاَد  لَامَّ 

ْدُخَل  ِه أَْن يَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ َدَمي يَُسوع، وَأََخَذ يَ يَس املَْجَمع، َجاَء فارمَْتَى َعَىل قَ اَن رَئِ ائِريُس، وكَ يَ

ْت َعَىل املَوْت. وِفياَم ُهَو  ْد أَْرشَفَ ْحُو اثَْنتَي َعْرشََة َسَنة، قَ ًة وَِحيَدة، ُعْمرُها نَ َن ُه ابْ ُه، ألَنَّ لَ تَ يْ بَ

ْم  اثَْنتَي َعْرشََة َسَنة، وَلَ ُذ  ْن ُم َنزِْف دٍَم  ِب ٌة  ُه. وَكانَِت اْمرَأٌَة ُمَصابَ ذَاِهب، كاَن الُجُموُع يَزَْحُمونَ

َها.  ِه، وَفَجأًَة وَقََف نَزُْف دَِم َمَسْت طَرََف رِدَائِ َها. دَنَْت ِمْن َورَاِء يَُسوع، وَلَ يَ ْشِف ْقِدْر أََحٌد أَْن يَ يَ

ْن َمَعُه: «يا ُمَعلِّم، إِنَّ الُجُموَع  َقاَل بُطْرُُس وََم َكَر الَجِميع. فَ َمَسِني؟». وَأَنْ َقاَل يَُسوع: «َمْن لَ فَ

ْد َخرََجْت  وًَّة قَ ُت أَنَّ قُ إينِّ َعرَفْ َمَسِني! فَ ْد لَ َقاَل يَُسوع: «إِنَّ واِحًدا قَ ُقونََك!». فَ َضاِي يَزَْحُمونََك َويُ

َنْت  َدَميه، وَأَْعلَ َدنَْت ُمرْتَِعَدًة وارمَْتَْت َعَىل قَ يه، فَ ْم يَْخَف َعلَ ِمنِّي!». َورَأَِت املَرْأَُة أَنَّ أَْمرَها لَ

انُِك  َنِتي، إمِْيَ َها يَُسوع: «يا ابْ َقاَل لَ َحال. فَ لْ ْت لِ َف ُشِفيَ يْ ُه، وَكَ َمَستْ ِه لِامذَا لَ لِّ اَم الَشْعِب كُ أََم

َصِك! إِذَْهِبي ِبَسالم!». َخلَّ

َك! فَال تُزْعج  ُقول: «َماتَت ابنتُ يِس املجَمع يَ َكلَّم، وََصَل واِحٌد ِمْن داِر رَئِ تَ وِفياَم ُهَو يَ

إِىل  وََصَل  وملَّا  تَُك!».  َن ابْ ا  ْحيَ تَ فَ َن  تُؤِْم أَن  يَْكفي  تََخْف!  «ال  ُه:  فأَجابَ يَُسوُع  وَسِمَع  لِّم!».  املَُع

ها. وكاَن  ِة وأُمِّ يَّ َويَعُقوب وأيَب الَصِب ا  ْدُخُل َمَعُه ِسوَى بُطرَُس ويُوحّن يَ ْم يَدَْع أََحًدا  لَ يْت،  البَ

ها نامئة!».  ُكوا! إِنَّها مل مَتُْت. لِكنَّ ْقرَُعوَن ُصُدورَُهم. فقال: «ال تَبْ يها َويَ ُكوَن َعلَ بْ الَجميُع يَ

ها  تُ «أَيَّ قائِالً:  ونادَى  ِدها  يَ ِب فأَْمَسَك  ُهَو  ا  أَمَّ ماتَْت.  بأنَّها  ِمِهم  ِعلْ لِ ُه  ْن ِم يَْضَحُكوَن  فأَخُذوا 

َدِهَش أَبَوَاها،  ِعُموها. فَ َر بأَْن يُطْ َهَضْت. ثُمَّ أََم ْجأًَة نَ ها، وفَ يْ ة، قُومي!». فعادَْت ُروُحها إِلَ يَّ الَصِب

ْخِربَا أََحًدا مِبا َحَدث. وأَوَْصاُهام يَُسوع أَالَّ يُ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري سامر الياس)
عِب اليهوديِّ (أسباط إرسائيل، أوالد يعقوب) ويف العهِد  ܀ رقم ١٢ يف العهِد القديِم يرمُز إىل الشَّ

نِّ ١٢ سنًة.  بيُة تبلُغ من السِّ الجديِد يرمُز إىل تالميِذ يسوعَ. املرأُة تنزُف منذ ١٢ سنًة، والصَّ

ٍة تنزُِف إالّ من خالِل يسوَع املسيحِ، حتّى إذا مسَّ  هذا يعني بأْن ليس هناك دواٌء لبرشيَّ

املوُت هذه البرشيَة ال قيامَة إال بيسوعَ. 

܀ إمرأٌة تنزِف مْنذ سننَي طويلٍة، أالٌم شديدةٌ، أملُ نفيس حادٌّ، مل يستِطْع أيُّ أحٍد أو أيُّ منطٍق 

، هناَك "طرُف ثوِب يسوع" الّذي شفاها. أْي  أريضٍّ من شفائها. أماَم عجِز املنطِق البرشيِّ

عاَب واألملَ واملرَض وكأنَّهم "أموٌر كبريةٌ، مستعصيٌة، ضخمٌة" لدرجِة  مراٍت كثريٍة نرى الصِّ

بأّن  ِنا  ُب عن ذهِن املوِت، ويغيْ أماَمهم وليَْس هناك حلٌّ سوى  اللَه عاجٌز  بأّن  أْن نشُعَر 

ِة خردلٍ" ينقُل الجباَل. وهنا القوُل املأثوُر عندما نّصيل ال نقوُل "يا ربُّ  "إميانًا بحجِم حبّ

لدّي مشكلٌة كبريٌة بل يا مشكلًة لديَّ إلٌه كبريٌ".

الّنزيِف.  ا: شفاها من  اإلنساَن يشفيه عىل كلِّ األصعدِة: جسديً ܀ يسوُع عندما يشفي 

املجتمعِ.  إعتبارَها كفرٍد من  لها  أعاَد  أي  الجامعِة  أماَم  الوقوَف  منها  ا: طلَب  إجتامعيً

ا: من نظرِة  ا: هي إمرأٌة مدنَّسٌة، خاطئٌة فأصبَحْت إمرأًة تشهُد لعظمِة اللِه. نفسيً روحيً

ِل اللِه. بَ عوِر بالفرحِ ألنّها محبوبٌة من ِق اِت إىل الشُّ إحتقاٍر للذَّ

ازفِة أصبَح قّصَة  ܀ مراٍت كثريًة الشفاُء يكوُن من خالِل التَّحوُِّل، ما كاَن سبُب عاٍر للمرأِة النَّ

َحْت تُْخِربُ  اِس، أصبّ ُم موضوَع نزِفها عِن النَّ اينّ. كانَْت تكتُ إفتخاٍر تشَهُد لحبِّ اللِه املجَّ

. ْشَهَد لعظمِة الرّبِّ عن نزِفها لتّ

ا من تدنّيِسه، فتطهرَّْت هي. املذوُد مل يحّقر من قيمِة  ܀ ملَسْت املرأُة طرَف ثوِب يسوَع خوفً

الطّفِل يسوَع بل هو من تحوَّل إىل عرِش اللِه. من هنا ال يجُب أن ننتِظر ليك نكوَن "بألِف 

اِس أليّن رجٌل خاطىءٌ؟ بل أذهُب  خريٍ" من أجِل أْن نصّيل وأْن نقّدَس، ملاذا ال أذهُب إىل الُقدَّ

إىل الرَّبِّ ألصبَح بألِف خريٍ. أصوُم لينكِرسَ الِحْقُد من قلبي وليَس العكُس. أصيلِّ ليك 

أِحبَّ اآلخَر وليَس العكَس.

بَِت املرأُة ١٢ سنًة، إىل أْن إلتَقْت يسوَع وأنتهى كلَّ هذا الزََّمِن بلحظٍة. فلامذا نسمُح  ܀ تعذَّ

ُه، فلامذا  رُقَ نا نعرُِف الرَّبَّ ونعرُِف طُ آلالِمنا، نحن اليوَم، بأْن تْنزَِف لسنني عديدةٍ، طاملا أنّ

ال نلتجُئ إليه منذ البدايِة.

ُم  َن باملوِت نهايًة أّما يسوُع فقد اعتَربَه رقادًا. فيا أيُّها اإلنساُن، ما الّذي يحطِّ ܀ النِّسوُة رأيْ

إرادتَك، طاملا إلُهك هو إلُه الحياةِ، حتّى املوُت يطيُعه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

َنة رَئِيس املجمع  ها، وَابْ تَ يْ َشَف َة فَ نا وَتَساِبيِحنا وَارَْحْمنا كَام رََحْمَت النازِفَ ا رَبِّ صلواتِ ْل يَ بَ إِقْ

َنحيا ِبَك وَحَدك  تُل ِفينا ُجرْثُوَمة الـَموت فَ َنة وَاقْ ا رَب ِمْن َخطايانا الـُمزِْم تها. إشِفنا يَ يْ وَأَحيَ

َك وَألَبيك َوُروحك الُقدوس اآلَن َوإِىل األَبد. آمني وَنُؤدي الَحمَد لَ

(من صلوات �ساء أحد انلازفة، صالة املؤمن - ٢)

ترتيلة الختام
صخريت وخاليص

ِه تَسُكُن نَفيس، وِمنُه َخَاليص، َصخَريِت ُهَو وََخالِيص َملَجأي فَال أَتزعزعْ. إىل اللّ

َصخَريِت ُهَو وََخالِيص ملجأي فال أَتزعزعْ.

܀ إىل اللِه اسُكني يا نفيس، فإنَّ منُه رجايئ.

܀ عنَد اللِه خاليص ومجدي، ويف اللِه صخرُة ِعزّي وُمعتََصمي.

َصٌم لنا. وا أماَمُه قلوبَُكم، إنَّ اللَه ُمعتَ وا عليِه يف كلِّ حنٍي، أيها الشعُب، أُسكبُ ܀ توّكلُ

܀܀܀



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

لِّ  َك، وحاِفُظ كُ أيُّها الرَّبُّ الـَمـرْهوُب، ضاِبُط الَكوِن ِبقوَّتِ

قوًَّة  إنَّ  الـُمزدَِحم:  للّشعِب  أعلنَت  لقْد  بإرادَتِك.  َموجوٍد 

ْت بلمِس  َخرَجْت ِمّني! ثمَّ قُلَت لِلَمنزوفِة التي ُشفيَ

لِّ ِشبِه َخطيئة، فنقوَم  نا ِمْن كُ َصِك! نَسألَك أْن تَشفيَ َك: إذهبي يا ابنتي، إيـامنُِك خلّ رِدائِ

نا، وإليَك نرفُع املَجَد إىل األبد آمني. ٍة أماَمك، طواَل حياتِ ِبدالّ

(من صلوات صباح أحد املزنوفة، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

المزمور ٥١
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ
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ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

اَها اُق بالَفرَاِغ ِمْن َمعَن ا ال يُطَ ئً اُة َما أَشَقاَها َصارَْت ِعبْ الَحيَ ْم فَ ِم َموٌت دائِ نَزُف الدَّ

܀܀܀

َن تَلَقى ُمرتََجاَها ِبيٌب، ال دَوَاءٌ، ال ِعَالٌج قَد َشَفاَها. ال َسَعادَة، ال أُُموَمة، أَي ال طَ

܀܀܀

اَها انًا، وَاألَموَاُت قَد أَحيَ ِبيٍب يَْشِفي املَرَىض ِمْن َشَقاَها. َشَفى بُرًصا وَُعميَ يَحيِك الَناُس عن طَ

܀܀܀

ا يَُسوُع ِرسَّ املَرأَة وَتَُقاَها نَت يَ أَعلَ غاها، فَ ورًا ُمبتَ الَت فَ َمَستُه نَ ِمْن رِدَاٍء لَ

܀܀܀

رَاَها. لَّ ِحنٍي َمْن بَ َسبِّح كُ لتُ يَقة فَ اياها. وَالَخلِ يَّة، أَنَت املَاِحي َخطَ َرشِ أَنَت آِيس البَ

  (من صلوات �ساء أحد انلازفة، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٦٧ (٦٦)/ ٢-٨
ينا! ܀ لِيَك يُعرََف يف األرِض طَريُقَك ويف َجميعِ  نا وليِضئ ِبوَجِهه علَ ܀ لِرَيَحْمنا اللُه وليبارِكْ

األَمُم  تَفرَِح  لِ ܀  عوُب جميًعا!  الشُّ لِتَحَمْدَك  الله  يا  عوُب  الشُّ لِتَحَمْدَك  ܀  األَُمِم َخالُصَك 

الَعْدِل تَديُن العالَمني ܀ ِباِالَسِتقامِة تَديُن الّشعوب ويف األرِض تَْهدي األَمم ܀  ْل ِألَنََّك ِب وتَُهلِّ

نا  ها فليبارِكْ تَ عوُب َجميًعا! ܀ األرُض أَعطَت غلّ لِتَحَمْدَك الشُّ لِتَحَمْدَك الُشعوُب يا أَلله 

نا الله ولتخَشه أقايص األرِض َجميُعها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  بارِكْ يُ لِ اللُه إلُهنا ܀ 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ٧/ ٤-١١)

أَنَِّني كُْنُت قَْد نَِدْمُت،  إَِذا كُْنُت قَْد أَْحزَنْتُُكم ِبرَِسالِتي فَلَْسُت نَاِدًما َعىل ذلَِك، مَع   "

ألَينِّ أََرى أَنَّ تِلَْك الرَِسالَة، ولَْو أَْحزَنَتُْكم إِىل ِحني، قَْد َسبَّبَْت يل فََرًحا كَِثريًا، ال ألَنَُّكم 

وا  َحزِنْتُم، بَْل ألَنَّ ُحزْنَُكم أَدَّى ِبُكم إِىل التَوبَة. فََقْد َحزِنْتُم ُحزْنًا ُمرِْضيًا لله، يَكْ ال تَْخَرسُ

ا  ِبَسبَِبَنا يف أَيِّ َيشء؛ ألَنَّ الُحزَْن املُرِْيضَ للِه يَْصَنُع تَْوبًَة لِلَخالِص ال نََدَم َعلَيَْها، أَمَّ

َمْوتًا." فَيَْصَنُع  الَعالَِم  ُحزُْن 

     
٤ ٦٦                

  

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

(لو ٤٠/٨-٥٦)

اْسُمُه  ِبرَُجٍل  َوإِذَا  ُه.  ِظُرونَ تَ ْن يَ انُوا  كَ َجميَعُهم  ُهم  ألَنَّ الَجْمع،  ُه  لَ بَ ْق اْستَ يَُسوع،  َعاَد  لَامَّ 

ْدُخَل  ِه أَْن يَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ َدَمي يَُسوع، وَأََخَذ يَ يَس املَْجَمع، َجاَء فارمَْتَى َعَىل قَ اَن رَئِ ائِريُس، وكَ يَ

ْت َعَىل املَوْت. وِفياَم ُهَو  ْد أَْرشَفَ ْحُو اثَْنتَي َعْرشََة َسَنة، قَ ًة وَِحيَدة، ُعْمرُها نَ َن ُه ابْ ُه، ألَنَّ لَ تَ يْ بَ

ْم  اثَْنتَي َعْرشََة َسَنة، وَلَ ُذ  ْن ُم َنزِْف دٍَم  ِب ٌة  ُه. وَكانَِت اْمرَأٌَة ُمَصابَ ذَاِهب، كاَن الُجُموُع يَزَْحُمونَ

َها.  ِه، وَفَجأًَة وَقََف نَزُْف دَِم َمَسْت طَرََف رِدَائِ َها. دَنَْت ِمْن َورَاِء يَُسوع، وَلَ يَ ْشِف ْقِدْر أََحٌد أَْن يَ يَ

ْن َمَعُه: «يا ُمَعلِّم، إِنَّ الُجُموَع  َقاَل بُطْرُُس وََم َكَر الَجِميع. فَ َمَسِني؟». وَأَنْ َقاَل يَُسوع: «َمْن لَ فَ

ْد َخرََجْت  وًَّة قَ ُت أَنَّ قُ إينِّ َعرَفْ َمَسِني! فَ ْد لَ َقاَل يَُسوع: «إِنَّ واِحًدا قَ ُقونََك!». فَ َضاِي يَزَْحُمونََك َويُ

َنْت  َدَميه، وَأَْعلَ َدنَْت ُمرْتَِعَدًة وارمَْتَْت َعَىل قَ يه، فَ ْم يَْخَف َعلَ ِمنِّي!». َورَأَِت املَرْأَُة أَنَّ أَْمرَها لَ

انُِك  َنِتي، إمِْيَ َها يَُسوع: «يا ابْ َقاَل لَ َحال. فَ لْ ْت لِ َف ُشِفيَ يْ ُه، وَكَ َمَستْ ِه لِامذَا لَ لِّ اَم الَشْعِب كُ أََم

َصِك! إِذَْهِبي ِبَسالم!». َخلَّ

َك! فَال تُزْعج  ُقول: «َماتَت ابنتُ يِس املجَمع يَ َكلَّم، وََصَل واِحٌد ِمْن داِر رَئِ تَ وِفياَم ُهَو يَ

إِىل  وََصَل  وملَّا  تَُك!».  َن ابْ ا  ْحيَ تَ فَ َن  تُؤِْم أَن  يَْكفي  تََخْف!  «ال  ُه:  فأَجابَ يَُسوُع  وَسِمَع  لِّم!».  املَُع

ها. وكاَن  ِة وأُمِّ يَّ َويَعُقوب وأيَب الَصِب ا  ْدُخُل َمَعُه ِسوَى بُطرَُس ويُوحّن يَ ْم يَدَْع أََحًدا  لَ يْت،  البَ

ها نامئة!».  ُكوا! إِنَّها مل مَتُْت. لِكنَّ ْقرَُعوَن ُصُدورَُهم. فقال: «ال تَبْ يها َويَ ُكوَن َعلَ بْ الَجميُع يَ

ها  تُ «أَيَّ قائِالً:  ونادَى  ِدها  يَ ِب فأَْمَسَك  ُهَو  ا  أَمَّ ماتَْت.  بأنَّها  ِمِهم  ِعلْ لِ ُه  ْن ِم يَْضَحُكوَن  فأَخُذوا 

َدِهَش أَبَوَاها،  ِعُموها. فَ َر بأَْن يُطْ َهَضْت. ثُمَّ أََم ْجأًَة نَ ها، وفَ يْ ة، قُومي!». فعادَْت ُروُحها إِلَ يَّ الَصِب

ْخِربَا أََحًدا مِبا َحَدث. وأَوَْصاُهام يَُسوع أَالَّ يُ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري سامر الياس)
عِب اليهوديِّ (أسباط إرسائيل، أوالد يعقوب) ويف العهِد  ܀ رقم ١٢ يف العهِد القديِم يرمُز إىل الشَّ

نِّ ١٢ سنًة.  بيُة تبلُغ من السِّ الجديِد يرمُز إىل تالميِذ يسوعَ. املرأُة تنزُف منذ ١٢ سنًة، والصَّ

ٍة تنزُِف إالّ من خالِل يسوَع املسيحِ، حتّى إذا مسَّ  هذا يعني بأْن ليس هناك دواٌء لبرشيَّ

املوُت هذه البرشيَة ال قيامَة إال بيسوعَ. 

܀ إمرأٌة تنزِف مْنذ سننَي طويلٍة، أالٌم شديدةٌ، أملُ نفيس حادٌّ، مل يستِطْع أيُّ أحٍد أو أيُّ منطٍق 

، هناَك "طرُف ثوِب يسوع" الّذي شفاها. أْي  أريضٍّ من شفائها. أماَم عجِز املنطِق البرشيِّ

عاَب واألملَ واملرَض وكأنَّهم "أموٌر كبريةٌ، مستعصيٌة، ضخمٌة" لدرجِة  مراٍت كثريٍة نرى الصِّ

بأّن  ِنا  ُب عن ذهِن املوِت، ويغيْ أماَمهم وليَْس هناك حلٌّ سوى  اللَه عاجٌز  بأّن  أْن نشُعَر 

ِة خردلٍ" ينقُل الجباَل. وهنا القوُل املأثوُر عندما نّصيل ال نقوُل "يا ربُّ  "إميانًا بحجِم حبّ

لدّي مشكلٌة كبريٌة بل يا مشكلًة لديَّ إلٌه كبريٌ".

الّنزيِف.  ا: شفاها من  اإلنساَن يشفيه عىل كلِّ األصعدِة: جسديً ܀ يسوُع عندما يشفي 

املجتمعِ.  إعتبارَها كفرٍد من  لها  أعاَد  أي  الجامعِة  أماَم  الوقوَف  منها  ا: طلَب  إجتامعيً

ا: من نظرِة  ا: هي إمرأٌة مدنَّسٌة، خاطئٌة فأصبَحْت إمرأًة تشهُد لعظمِة اللِه. نفسيً روحيً

ِل اللِه. بَ عوِر بالفرحِ ألنّها محبوبٌة من ِق اِت إىل الشُّ إحتقاٍر للذَّ

ازفِة أصبَح قّصَة  ܀ مراٍت كثريًة الشفاُء يكوُن من خالِل التَّحوُِّل، ما كاَن سبُب عاٍر للمرأِة النَّ

َحْت تُْخِربُ  اِس، أصبّ ُم موضوَع نزِفها عِن النَّ اينّ. كانَْت تكتُ إفتخاٍر تشَهُد لحبِّ اللِه املجَّ

. ْشَهَد لعظمِة الرّبِّ عن نزِفها لتّ

ا من تدنّيِسه، فتطهرَّْت هي. املذوُد مل يحّقر من قيمِة  ܀ ملَسْت املرأُة طرَف ثوِب يسوَع خوفً

الطّفِل يسوَع بل هو من تحوَّل إىل عرِش اللِه. من هنا ال يجُب أن ننتِظر ليك نكوَن "بألِف 

اِس أليّن رجٌل خاطىءٌ؟ بل أذهُب  خريٍ" من أجِل أْن نصّيل وأْن نقّدَس، ملاذا ال أذهُب إىل الُقدَّ

إىل الرَّبِّ ألصبَح بألِف خريٍ. أصوُم لينكِرسَ الِحْقُد من قلبي وليَس العكُس. أصيلِّ ليك 

أِحبَّ اآلخَر وليَس العكَس.

بَِت املرأُة ١٢ سنًة، إىل أْن إلتَقْت يسوَع وأنتهى كلَّ هذا الزََّمِن بلحظٍة. فلامذا نسمُح  ܀ تعذَّ

ُه، فلامذا  رُقَ نا نعرُِف الرَّبَّ ونعرُِف طُ آلالِمنا، نحن اليوَم، بأْن تْنزَِف لسنني عديدةٍ، طاملا أنّ

ال نلتجُئ إليه منذ البدايِة.

ُم  َن باملوِت نهايًة أّما يسوُع فقد اعتَربَه رقادًا. فيا أيُّها اإلنساُن، ما الّذي يحطِّ ܀ النِّسوُة رأيْ

إرادتَك، طاملا إلُهك هو إلُه الحياةِ، حتّى املوُت يطيُعه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

َنة رَئِيس املجمع  ها، وَابْ تَ يْ َشَف َة فَ نا وَتَساِبيِحنا وَارَْحْمنا كَام رََحْمَت النازِفَ ا رَبِّ صلواتِ ْل يَ بَ إِقْ

َنحيا ِبَك وَحَدك  تُل ِفينا ُجرْثُوَمة الـَموت فَ َنة وَاقْ ا رَب ِمْن َخطايانا الـُمزِْم تها. إشِفنا يَ يْ وَأَحيَ

َك وَألَبيك َوُروحك الُقدوس اآلَن َوإِىل األَبد. آمني وَنُؤدي الَحمَد لَ

(من صلوات �ساء أحد انلازفة، صالة املؤمن - ٢)

ترتيلة الختام
صخريت وخاليص

ِه تَسُكُن نَفيس، وِمنُه َخَاليص، َصخَريِت ُهَو وََخالِيص َملَجأي فَال أَتزعزعْ. إىل اللّ

َصخَريِت ُهَو وََخالِيص ملجأي فال أَتزعزعْ.

܀ إىل اللِه اسُكني يا نفيس، فإنَّ منُه رجايئ.

܀ عنَد اللِه خاليص ومجدي، ويف اللِه صخرُة ِعزّي وُمعتََصمي.

َصٌم لنا. وا أماَمُه قلوبَُكم، إنَّ اللَه ُمعتَ وا عليِه يف كلِّ حنٍي، أيها الشعُب، أُسكبُ ܀ توّكلُ

܀܀܀



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

لِّ  َك، وحاِفُظ كُ أيُّها الرَّبُّ الـَمـرْهوُب، ضاِبُط الَكوِن ِبقوَّتِ

قوًَّة  إنَّ  الـُمزدَِحم:  للّشعِب  أعلنَت  لقْد  بإرادَتِك.  َموجوٍد 

ْت بلمِس  َخرَجْت ِمّني! ثمَّ قُلَت لِلَمنزوفِة التي ُشفيَ

لِّ ِشبِه َخطيئة، فنقوَم  نا ِمْن كُ َصِك! نَسألَك أْن تَشفيَ َك: إذهبي يا ابنتي، إيـامنُِك خلّ رِدائِ

نا، وإليَك نرفُع املَجَد إىل األبد آمني. ٍة أماَمك، طواَل حياتِ ِبدالّ

(من صلوات صباح أحد املزنوفة، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

المزمور ٥١
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ
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ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

اَها اُق بالَفرَاِغ ِمْن َمعَن ا ال يُطَ ئً اُة َما أَشَقاَها َصارَْت ِعبْ الَحيَ ْم فَ ِم َموٌت دائِ نَزُف الدَّ

܀܀܀

َن تَلَقى ُمرتََجاَها ِبيٌب، ال دَوَاءٌ، ال ِعَالٌج قَد َشَفاَها. ال َسَعادَة، ال أُُموَمة، أَي ال طَ

܀܀܀

اَها انًا، وَاألَموَاُت قَد أَحيَ ِبيٍب يَْشِفي املَرَىض ِمْن َشَقاَها. َشَفى بُرًصا وَُعميَ يَحيِك الَناُس عن طَ

܀܀܀

ا يَُسوُع ِرسَّ املَرأَة وَتَُقاَها نَت يَ أَعلَ غاها، فَ ورًا ُمبتَ الَت فَ َمَستُه نَ ِمْن رِدَاٍء لَ

܀܀܀

رَاَها. لَّ ِحنٍي َمْن بَ َسبِّح كُ لتُ يَقة فَ اياها. وَالَخلِ يَّة، أَنَت املَاِحي َخطَ َرشِ أَنَت آِيس البَ

  (من صلوات �ساء أحد انلازفة، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٦٧ (٦٦)/ ٢-٨
ينا! ܀ لِيَك يُعرََف يف األرِض طَريُقَك ويف َجميعِ  نا وليِضئ ِبوَجِهه علَ ܀ لِرَيَحْمنا اللُه وليبارِكْ

األَمُم  تَفرَِح  لِ ܀  عوُب جميًعا!  الشُّ لِتَحَمْدَك  الله  يا  عوُب  الشُّ لِتَحَمْدَك  ܀  األَُمِم َخالُصَك 

الَعْدِل تَديُن العالَمني ܀ ِباِالَسِتقامِة تَديُن الّشعوب ويف األرِض تَْهدي األَمم ܀  ْل ِألَنََّك ِب وتَُهلِّ

نا  ها فليبارِكْ تَ عوُب َجميًعا! ܀ األرُض أَعطَت غلّ لِتَحَمْدَك الشُّ لِتَحَمْدَك الُشعوُب يا أَلله 

نا الله ولتخَشه أقايص األرِض َجميُعها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  بارِكْ يُ لِ اللُه إلُهنا ܀ 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ٧/ ٤-١١)

أَنَِّني كُْنُت قَْد نَِدْمُت،  إَِذا كُْنُت قَْد أَْحزَنْتُُكم ِبرَِسالِتي فَلَْسُت نَاِدًما َعىل ذلَِك، مَع   "

ألَينِّ أََرى أَنَّ تِلَْك الرَِسالَة، ولَْو أَْحزَنَتُْكم إِىل ِحني، قَْد َسبَّبَْت يل فََرًحا كَِثريًا، ال ألَنَُّكم 

وا  َحزِنْتُم، بَْل ألَنَّ ُحزْنَُكم أَدَّى ِبُكم إِىل التَوبَة. فََقْد َحزِنْتُم ُحزْنًا ُمرِْضيًا لله، يَكْ ال تَْخَرسُ

ا  ِبَسبَِبَنا يف أَيِّ َيشء؛ ألَنَّ الُحزَْن املُرِْيضَ للِه يَْصَنُع تَْوبًَة لِلَخالِص ال نََدَم َعلَيَْها، أَمَّ

َمْوتًا." فَيَْصَنُع  الَعالَِم  ُحزُْن 

     
٤ ٦٦                

  

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

(لو ٤٠/٨-٥٦)

اْسُمُه  ِبرَُجٍل  َوإِذَا  ُه.  ِظُرونَ تَ ْن يَ انُوا  كَ َجميَعُهم  ُهم  ألَنَّ الَجْمع،  ُه  لَ بَ ْق اْستَ يَُسوع،  َعاَد  لَامَّ 

ْدُخَل  ِه أَْن يَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ َدَمي يَُسوع، وَأََخَذ يَ يَس املَْجَمع، َجاَء فارمَْتَى َعَىل قَ اَن رَئِ ائِريُس، وكَ يَ

ْت َعَىل املَوْت. وِفياَم ُهَو  ْد أَْرشَفَ ْحُو اثَْنتَي َعْرشََة َسَنة، قَ ًة وَِحيَدة، ُعْمرُها نَ َن ُه ابْ ُه، ألَنَّ لَ تَ يْ بَ

ْم  اثَْنتَي َعْرشََة َسَنة، وَلَ ُذ  ْن ُم َنزِْف دٍَم  ِب ٌة  ُه. وَكانَِت اْمرَأٌَة ُمَصابَ ذَاِهب، كاَن الُجُموُع يَزَْحُمونَ

َها.  ِه، وَفَجأًَة وَقََف نَزُْف دَِم َمَسْت طَرََف رِدَائِ َها. دَنَْت ِمْن َورَاِء يَُسوع، وَلَ يَ ْشِف ْقِدْر أََحٌد أَْن يَ يَ

ْن َمَعُه: «يا ُمَعلِّم، إِنَّ الُجُموَع  َقاَل بُطْرُُس وََم َكَر الَجِميع. فَ َمَسِني؟». وَأَنْ َقاَل يَُسوع: «َمْن لَ فَ

ْد َخرََجْت  وًَّة قَ ُت أَنَّ قُ إينِّ َعرَفْ َمَسِني! فَ ْد لَ َقاَل يَُسوع: «إِنَّ واِحًدا قَ ُقونََك!». فَ َضاِي يَزَْحُمونََك َويُ

َنْت  َدَميه، وَأَْعلَ َدنَْت ُمرْتَِعَدًة وارمَْتَْت َعَىل قَ يه، فَ ْم يَْخَف َعلَ ِمنِّي!». َورَأَِت املَرْأَُة أَنَّ أَْمرَها لَ

انُِك  َنِتي، إمِْيَ َها يَُسوع: «يا ابْ َقاَل لَ َحال. فَ لْ ْت لِ َف ُشِفيَ يْ ُه، وَكَ َمَستْ ِه لِامذَا لَ لِّ اَم الَشْعِب كُ أََم

َصِك! إِذَْهِبي ِبَسالم!». َخلَّ

َك! فَال تُزْعج  ُقول: «َماتَت ابنتُ يِس املجَمع يَ َكلَّم، وََصَل واِحٌد ِمْن داِر رَئِ تَ وِفياَم ُهَو يَ

إِىل  وََصَل  وملَّا  تَُك!».  َن ابْ ا  ْحيَ تَ فَ َن  تُؤِْم أَن  يَْكفي  تََخْف!  «ال  ُه:  فأَجابَ يَُسوُع  وَسِمَع  لِّم!».  املَُع

ها. وكاَن  ِة وأُمِّ يَّ َويَعُقوب وأيَب الَصِب ا  ْدُخُل َمَعُه ِسوَى بُطرَُس ويُوحّن يَ ْم يَدَْع أََحًدا  لَ يْت،  البَ

ها نامئة!».  ُكوا! إِنَّها مل مَتُْت. لِكنَّ ْقرَُعوَن ُصُدورَُهم. فقال: «ال تَبْ يها َويَ ُكوَن َعلَ بْ الَجميُع يَ

ها  تُ «أَيَّ قائِالً:  ونادَى  ِدها  يَ ِب فأَْمَسَك  ُهَو  ا  أَمَّ ماتَْت.  بأنَّها  ِمِهم  ِعلْ لِ ُه  ْن ِم يَْضَحُكوَن  فأَخُذوا 

َدِهَش أَبَوَاها،  ِعُموها. فَ َر بأَْن يُطْ َهَضْت. ثُمَّ أََم ْجأًَة نَ ها، وفَ يْ ة، قُومي!». فعادَْت ُروُحها إِلَ يَّ الَصِب

ْخِربَا أََحًدا مِبا َحَدث. وأَوَْصاُهام يَُسوع أَالَّ يُ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري سامر الياس)
عِب اليهوديِّ (أسباط إرسائيل، أوالد يعقوب) ويف العهِد  ܀ رقم ١٢ يف العهِد القديِم يرمُز إىل الشَّ

نِّ ١٢ سنًة.  بيُة تبلُغ من السِّ الجديِد يرمُز إىل تالميِذ يسوعَ. املرأُة تنزُف منذ ١٢ سنًة، والصَّ

ٍة تنزُِف إالّ من خالِل يسوَع املسيحِ، حتّى إذا مسَّ  هذا يعني بأْن ليس هناك دواٌء لبرشيَّ

املوُت هذه البرشيَة ال قيامَة إال بيسوعَ. 

܀ إمرأٌة تنزِف مْنذ سننَي طويلٍة، أالٌم شديدةٌ، أملُ نفيس حادٌّ، مل يستِطْع أيُّ أحٍد أو أيُّ منطٍق 

، هناَك "طرُف ثوِب يسوع" الّذي شفاها. أْي  أريضٍّ من شفائها. أماَم عجِز املنطِق البرشيِّ

عاَب واألملَ واملرَض وكأنَّهم "أموٌر كبريةٌ، مستعصيٌة، ضخمٌة" لدرجِة  مراٍت كثريٍة نرى الصِّ

بأّن  ِنا  ُب عن ذهِن املوِت، ويغيْ أماَمهم وليَْس هناك حلٌّ سوى  اللَه عاجٌز  بأّن  أْن نشُعَر 

ِة خردلٍ" ينقُل الجباَل. وهنا القوُل املأثوُر عندما نّصيل ال نقوُل "يا ربُّ  "إميانًا بحجِم حبّ

لدّي مشكلٌة كبريٌة بل يا مشكلًة لديَّ إلٌه كبريٌ".

الّنزيِف.  ا: شفاها من  اإلنساَن يشفيه عىل كلِّ األصعدِة: جسديً ܀ يسوُع عندما يشفي 

املجتمعِ.  إعتبارَها كفرٍد من  لها  أعاَد  أي  الجامعِة  أماَم  الوقوَف  منها  ا: طلَب  إجتامعيً

ا: من نظرِة  ا: هي إمرأٌة مدنَّسٌة، خاطئٌة فأصبَحْت إمرأًة تشهُد لعظمِة اللِه. نفسيً روحيً

ِل اللِه. بَ عوِر بالفرحِ ألنّها محبوبٌة من ِق اِت إىل الشُّ إحتقاٍر للذَّ

ازفِة أصبَح قّصَة  ܀ مراٍت كثريًة الشفاُء يكوُن من خالِل التَّحوُِّل، ما كاَن سبُب عاٍر للمرأِة النَّ

َحْت تُْخِربُ  اِس، أصبّ ُم موضوَع نزِفها عِن النَّ اينّ. كانَْت تكتُ إفتخاٍر تشَهُد لحبِّ اللِه املجَّ

. ْشَهَد لعظمِة الرّبِّ عن نزِفها لتّ

ا من تدنّيِسه، فتطهرَّْت هي. املذوُد مل يحّقر من قيمِة  ܀ ملَسْت املرأُة طرَف ثوِب يسوَع خوفً

الطّفِل يسوَع بل هو من تحوَّل إىل عرِش اللِه. من هنا ال يجُب أن ننتِظر ليك نكوَن "بألِف 

اِس أليّن رجٌل خاطىءٌ؟ بل أذهُب  خريٍ" من أجِل أْن نصّيل وأْن نقّدَس، ملاذا ال أذهُب إىل الُقدَّ

إىل الرَّبِّ ألصبَح بألِف خريٍ. أصوُم لينكِرسَ الِحْقُد من قلبي وليَس العكُس. أصيلِّ ليك 

أِحبَّ اآلخَر وليَس العكَس.

بَِت املرأُة ١٢ سنًة، إىل أْن إلتَقْت يسوَع وأنتهى كلَّ هذا الزََّمِن بلحظٍة. فلامذا نسمُح  ܀ تعذَّ

ُه، فلامذا  رُقَ نا نعرُِف الرَّبَّ ونعرُِف طُ آلالِمنا، نحن اليوَم، بأْن تْنزَِف لسنني عديدةٍ، طاملا أنّ

ال نلتجُئ إليه منذ البدايِة.

آية شفاء المنزوفة

ُم  َن باملوِت نهايًة أّما يسوُع فقد اعتَربَه رقادًا. فيا أيُّها اإلنساُن، ما الّذي يحطِّ ܀ النِّسوُة رأيْ

إرادتَك، طاملا إلُهك هو إلُه الحياةِ، حتّى املوُت يطيُعه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

َنة رَئِيس املجمع  ها، وَابْ تَ يْ َشَف َة فَ نا وَتَساِبيِحنا وَارَْحْمنا كَام رََحْمَت النازِفَ ا رَبِّ صلواتِ ْل يَ بَ إِقْ

َنحيا ِبَك وَحَدك  تُل ِفينا ُجرْثُوَمة الـَموت فَ َنة وَاقْ ا رَب ِمْن َخطايانا الـُمزِْم تها. إشِفنا يَ يْ وَأَحيَ

َك وَألَبيك َوُروحك الُقدوس اآلَن َوإِىل األَبد. آمني وَنُؤدي الَحمَد لَ

(من صلوات �ساء أحد انلازفة، صالة املؤمن - ٢)

ترتيلة الختام
صخريت وخاليص

ِه تَسُكُن نَفيس، وِمنُه َخَاليص، َصخَريِت ُهَو وََخالِيص َملَجأي فَال أَتزعزعْ. إىل اللّ

َصخَريِت ُهَو وََخالِيص ملجأي فال أَتزعزعْ.

܀ إىل اللِه اسُكني يا نفيس، فإنَّ منُه رجايئ.

܀ عنَد اللِه خاليص ومجدي، ويف اللِه صخرُة ِعزّي وُمعتََصمي.

َصٌم لنا. وا أماَمُه قلوبَُكم، إنَّ اللَه ُمعتَ وا عليِه يف كلِّ حنٍي، أيها الشعُب، أُسكبُ ܀ توّكلُ

܀܀܀



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

لِّ  َك، وحاِفُظ كُ أيُّها الرَّبُّ الـَمـرْهوُب، ضاِبُط الَكوِن ِبقوَّتِ

قوًَّة  إنَّ  الـُمزدَِحم:  للّشعِب  أعلنَت  لقْد  بإرادَتِك.  َموجوٍد 

ْت بلمِس  َخرَجْت ِمّني! ثمَّ قُلَت لِلَمنزوفِة التي ُشفيَ

لِّ ِشبِه َخطيئة، فنقوَم  نا ِمْن كُ َصِك! نَسألَك أْن تَشفيَ َك: إذهبي يا ابنتي، إيـامنُِك خلّ رِدائِ

نا، وإليَك نرفُع املَجَد إىل األبد آمني. ٍة أماَمك، طواَل حياتِ ِبدالّ

(من صلوات صباح أحد املزنوفة، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

المزمور ٥١
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

اَها اُق بالَفرَاِغ ِمْن َمعَن ا ال يُطَ ئً اُة َما أَشَقاَها َصارَْت ِعبْ الَحيَ ْم فَ ِم َموٌت دائِ نَزُف الدَّ

܀܀܀

َن تَلَقى ُمرتََجاَها ِبيٌب، ال دَوَاءٌ، ال ِعَالٌج قَد َشَفاَها. ال َسَعادَة، ال أُُموَمة، أَي ال طَ

܀܀܀

اَها انًا، وَاألَموَاُت قَد أَحيَ ِبيٍب يَْشِفي املَرَىض ِمْن َشَقاَها. َشَفى بُرًصا وَُعميَ يَحيِك الَناُس عن طَ

܀܀܀

ا يَُسوُع ِرسَّ املَرأَة وَتَُقاَها نَت يَ أَعلَ غاها، فَ ورًا ُمبتَ الَت فَ َمَستُه نَ ِمْن رِدَاٍء لَ

܀܀܀

رَاَها. لَّ ِحنٍي َمْن بَ َسبِّح كُ لتُ يَقة فَ اياها. وَالَخلِ يَّة، أَنَت املَاِحي َخطَ َرشِ أَنَت آِيس البَ

  (من صلوات �ساء أحد انلازفة، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٦٧ (٦٦)/ ٢-٨
ينا! ܀ لِيَك يُعرََف يف األرِض طَريُقَك ويف َجميعِ  نا وليِضئ ِبوَجِهه علَ ܀ لِرَيَحْمنا اللُه وليبارِكْ

األَمُم  تَفرَِح  لِ ܀  عوُب جميًعا!  الشُّ لِتَحَمْدَك  الله  يا  عوُب  الشُّ لِتَحَمْدَك  ܀  األَُمِم َخالُصَك 

الَعْدِل تَديُن العالَمني ܀ ِباِالَسِتقامِة تَديُن الّشعوب ويف األرِض تَْهدي األَمم ܀  ْل ِألَنََّك ِب وتَُهلِّ

نا  ها فليبارِكْ تَ عوُب َجميًعا! ܀ األرُض أَعطَت غلّ لِتَحَمْدَك الشُّ لِتَحَمْدَك الُشعوُب يا أَلله 

نا الله ولتخَشه أقايص األرِض َجميُعها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  بارِكْ يُ لِ اللُه إلُهنا ܀ 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ٧/ ٤-١١)

أَنَِّني كُْنُت قَْد نَِدْمُت،  إَِذا كُْنُت قَْد أَْحزَنْتُُكم ِبرَِسالِتي فَلَْسُت نَاِدًما َعىل ذلَِك، مَع   "

ألَينِّ أََرى أَنَّ تِلَْك الرَِسالَة، ولَْو أَْحزَنَتُْكم إِىل ِحني، قَْد َسبَّبَْت يل فََرًحا كَِثريًا، ال ألَنَُّكم 

وا  َحزِنْتُم، بَْل ألَنَّ ُحزْنَُكم أَدَّى ِبُكم إِىل التَوبَة. فََقْد َحزِنْتُم ُحزْنًا ُمرِْضيًا لله، يَكْ ال تَْخَرسُ

ا  ِبَسبَِبَنا يف أَيِّ َيشء؛ ألَنَّ الُحزَْن املُرِْيضَ للِه يَْصَنُع تَْوبًَة لِلَخالِص ال نََدَم َعلَيَْها، أَمَّ

َمْوتًا." فَيَْصَنُع  الَعالَِم  ُحزُْن 

     
٤ ٦٦                

  

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

(لو ٤٠/٨-٥٦)

اْسُمُه  ِبرَُجٍل  َوإِذَا  ُه.  ِظُرونَ تَ ْن يَ انُوا  كَ َجميَعُهم  ُهم  ألَنَّ الَجْمع،  ُه  لَ بَ ْق اْستَ يَُسوع،  َعاَد  لَامَّ 

ْدُخَل  ِه أَْن يَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ َدَمي يَُسوع، وَأََخَذ يَ يَس املَْجَمع، َجاَء فارمَْتَى َعَىل قَ اَن رَئِ ائِريُس، وكَ يَ

ْت َعَىل املَوْت. وِفياَم ُهَو  ْد أَْرشَفَ ْحُو اثَْنتَي َعْرشََة َسَنة، قَ ًة وَِحيَدة، ُعْمرُها نَ َن ُه ابْ ُه، ألَنَّ لَ تَ يْ بَ

ْم  اثَْنتَي َعْرشََة َسَنة، وَلَ ُذ  ْن ُم َنزِْف دٍَم  ِب ٌة  ُه. وَكانَِت اْمرَأٌَة ُمَصابَ ذَاِهب، كاَن الُجُموُع يَزَْحُمونَ

َها.  ِه، وَفَجأًَة وَقََف نَزُْف دَِم َمَسْت طَرََف رِدَائِ َها. دَنَْت ِمْن َورَاِء يَُسوع، وَلَ يَ ْشِف ْقِدْر أََحٌد أَْن يَ يَ

ْن َمَعُه: «يا ُمَعلِّم، إِنَّ الُجُموَع  َقاَل بُطْرُُس وََم َكَر الَجِميع. فَ َمَسِني؟». وَأَنْ َقاَل يَُسوع: «َمْن لَ فَ

ْد َخرََجْت  وًَّة قَ ُت أَنَّ قُ إينِّ َعرَفْ َمَسِني! فَ ْد لَ َقاَل يَُسوع: «إِنَّ واِحًدا قَ ُقونََك!». فَ َضاِي يَزَْحُمونََك َويُ

َنْت  َدَميه، وَأَْعلَ َدنَْت ُمرْتَِعَدًة وارمَْتَْت َعَىل قَ يه، فَ ْم يَْخَف َعلَ ِمنِّي!». َورَأَِت املَرْأَُة أَنَّ أَْمرَها لَ

انُِك  َنِتي، إمِْيَ َها يَُسوع: «يا ابْ َقاَل لَ َحال. فَ لْ ْت لِ َف ُشِفيَ يْ ُه، وَكَ َمَستْ ِه لِامذَا لَ لِّ اَم الَشْعِب كُ أََم

َصِك! إِذَْهِبي ِبَسالم!». َخلَّ

َك! فَال تُزْعج  ُقول: «َماتَت ابنتُ يِس املجَمع يَ َكلَّم، وََصَل واِحٌد ِمْن داِر رَئِ تَ وِفياَم ُهَو يَ

إِىل  وََصَل  وملَّا  تَُك!».  َن ابْ ا  ْحيَ تَ فَ َن  تُؤِْم أَن  يَْكفي  تََخْف!  «ال  ُه:  فأَجابَ يَُسوُع  وَسِمَع  لِّم!».  املَُع

ها. وكاَن  ِة وأُمِّ يَّ َويَعُقوب وأيَب الَصِب ا  ْدُخُل َمَعُه ِسوَى بُطرَُس ويُوحّن يَ ْم يَدَْع أََحًدا  لَ يْت،  البَ

ها نامئة!».  ُكوا! إِنَّها مل مَتُْت. لِكنَّ ْقرَُعوَن ُصُدورَُهم. فقال: «ال تَبْ يها َويَ ُكوَن َعلَ بْ الَجميُع يَ

ها  تُ «أَيَّ قائِالً:  ونادَى  ِدها  يَ ِب فأَْمَسَك  ُهَو  ا  أَمَّ ماتَْت.  بأنَّها  ِمِهم  ِعلْ لِ ُه  ْن ِم يَْضَحُكوَن  فأَخُذوا 

َدِهَش أَبَوَاها،  ِعُموها. فَ َر بأَْن يُطْ َهَضْت. ثُمَّ أََم ْجأًَة نَ ها، وفَ يْ ة، قُومي!». فعادَْت ُروُحها إِلَ يَّ الَصِب

ْخِربَا أََحًدا مِبا َحَدث. وأَوَْصاُهام يَُسوع أَالَّ يُ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري سامر الياس)
عِب اليهوديِّ (أسباط إرسائيل، أوالد يعقوب) ويف العهِد  ܀ رقم ١٢ يف العهِد القديِم يرمُز إىل الشَّ

نِّ ١٢ سنًة.  بيُة تبلُغ من السِّ الجديِد يرمُز إىل تالميِذ يسوعَ. املرأُة تنزُف منذ ١٢ سنًة، والصَّ

ٍة تنزُِف إالّ من خالِل يسوَع املسيحِ، حتّى إذا مسَّ  هذا يعني بأْن ليس هناك دواٌء لبرشيَّ

املوُت هذه البرشيَة ال قيامَة إال بيسوعَ. 

܀ إمرأٌة تنزِف مْنذ سننَي طويلٍة، أالٌم شديدةٌ، أملُ نفيس حادٌّ، مل يستِطْع أيُّ أحٍد أو أيُّ منطٍق 

، هناَك "طرُف ثوِب يسوع" الّذي شفاها. أْي  أريضٍّ من شفائها. أماَم عجِز املنطِق البرشيِّ

عاَب واألملَ واملرَض وكأنَّهم "أموٌر كبريةٌ، مستعصيٌة، ضخمٌة" لدرجِة  مراٍت كثريٍة نرى الصِّ

بأّن  ِنا  ُب عن ذهِن املوِت، ويغيْ أماَمهم وليَْس هناك حلٌّ سوى  اللَه عاجٌز  بأّن  أْن نشُعَر 

ِة خردلٍ" ينقُل الجباَل. وهنا القوُل املأثوُر عندما نّصيل ال نقوُل "يا ربُّ  "إميانًا بحجِم حبّ

لدّي مشكلٌة كبريٌة بل يا مشكلًة لديَّ إلٌه كبريٌ".

الّنزيِف.  ا: شفاها من  اإلنساَن يشفيه عىل كلِّ األصعدِة: جسديً ܀ يسوُع عندما يشفي 

املجتمعِ.  إعتبارَها كفرٍد من  لها  أعاَد  أي  الجامعِة  أماَم  الوقوَف  منها  ا: طلَب  إجتامعيً

ا: من نظرِة  ا: هي إمرأٌة مدنَّسٌة، خاطئٌة فأصبَحْت إمرأًة تشهُد لعظمِة اللِه. نفسيً روحيً

ِل اللِه. بَ عوِر بالفرحِ ألنّها محبوبٌة من ِق اِت إىل الشُّ إحتقاٍر للذَّ

ازفِة أصبَح قّصَة  ܀ مراٍت كثريًة الشفاُء يكوُن من خالِل التَّحوُِّل، ما كاَن سبُب عاٍر للمرأِة النَّ

َحْت تُْخِربُ  اِس، أصبّ ُم موضوَع نزِفها عِن النَّ اينّ. كانَْت تكتُ إفتخاٍر تشَهُد لحبِّ اللِه املجَّ

. ْشَهَد لعظمِة الرّبِّ عن نزِفها لتّ

ا من تدنّيِسه، فتطهرَّْت هي. املذوُد مل يحّقر من قيمِة  ܀ ملَسْت املرأُة طرَف ثوِب يسوَع خوفً

الطّفِل يسوَع بل هو من تحوَّل إىل عرِش اللِه. من هنا ال يجُب أن ننتِظر ليك نكوَن "بألِف 

اِس أليّن رجٌل خاطىءٌ؟ بل أذهُب  خريٍ" من أجِل أْن نصّيل وأْن نقّدَس، ملاذا ال أذهُب إىل الُقدَّ

إىل الرَّبِّ ألصبَح بألِف خريٍ. أصوُم لينكِرسَ الِحْقُد من قلبي وليَس العكُس. أصيلِّ ليك 

أِحبَّ اآلخَر وليَس العكَس.

بَِت املرأُة ١٢ سنًة، إىل أْن إلتَقْت يسوَع وأنتهى كلَّ هذا الزََّمِن بلحظٍة. فلامذا نسمُح  ܀ تعذَّ

ُه، فلامذا  رُقَ نا نعرُِف الرَّبَّ ونعرُِف طُ آلالِمنا، نحن اليوَم، بأْن تْنزَِف لسنني عديدةٍ، طاملا أنّ

ال نلتجُئ إليه منذ البدايِة.

آية شفاء المنزوفة

ُم  َن باملوِت نهايًة أّما يسوُع فقد اعتَربَه رقادًا. فيا أيُّها اإلنساُن، ما الّذي يحطِّ ܀ النِّسوُة رأيْ

إرادتَك، طاملا إلُهك هو إلُه الحياةِ، حتّى املوُت يطيُعه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

َنة رَئِيس املجمع  ها، وَابْ تَ يْ َشَف َة فَ نا وَتَساِبيِحنا وَارَْحْمنا كَام رََحْمَت النازِفَ ا رَبِّ صلواتِ ْل يَ بَ إِقْ

َنحيا ِبَك وَحَدك  تُل ِفينا ُجرْثُوَمة الـَموت فَ َنة وَاقْ ا رَب ِمْن َخطايانا الـُمزِْم تها. إشِفنا يَ يْ وَأَحيَ

َك وَألَبيك َوُروحك الُقدوس اآلَن َوإِىل األَبد. آمني وَنُؤدي الَحمَد لَ

(من صلوات �ساء أحد انلازفة، صالة املؤمن - ٢)

ترتيلة الختام
صخريت وخاليص

ِه تَسُكُن نَفيس، وِمنُه َخَاليص، َصخَريِت ُهَو وََخالِيص َملَجأي فَال أَتزعزعْ. إىل اللّ

َصخَريِت ُهَو وََخالِيص ملجأي فال أَتزعزعْ.

܀ إىل اللِه اسُكني يا نفيس، فإنَّ منُه رجايئ.

܀ عنَد اللِه خاليص ومجدي، ويف اللِه صخرُة ِعزّي وُمعتََصمي.

َصٌم لنا. وا أماَمُه قلوبَُكم، إنَّ اللَه ُمعتَ وا عليِه يف كلِّ حنٍي، أيها الشعُب، أُسكبُ ܀ توّكلُ

܀܀܀



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

لِّ  َك، وحاِفُظ كُ أيُّها الرَّبُّ الـَمـرْهوُب، ضاِبُط الَكوِن ِبقوَّتِ

قوًَّة  إنَّ  الـُمزدَِحم:  للّشعِب  أعلنَت  لقْد  بإرادَتِك.  َموجوٍد 

ْت بلمِس  َخرَجْت ِمّني! ثمَّ قُلَت لِلَمنزوفِة التي ُشفيَ

لِّ ِشبِه َخطيئة، فنقوَم  نا ِمْن كُ َصِك! نَسألَك أْن تَشفيَ َك: إذهبي يا ابنتي، إيـامنُِك خلّ رِدائِ

نا، وإليَك نرفُع املَجَد إىل األبد آمني. ٍة أماَمك، طواَل حياتِ ِبدالّ

(من صلوات صباح أحد املزنوفة، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

المزمور ٥١
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

اَها اُق بالَفرَاِغ ِمْن َمعَن ا ال يُطَ ئً اُة َما أَشَقاَها َصارَْت ِعبْ الَحيَ ْم فَ ِم َموٌت دائِ نَزُف الدَّ

܀܀܀

َن تَلَقى ُمرتََجاَها ِبيٌب، ال دَوَاءٌ، ال ِعَالٌج قَد َشَفاَها. ال َسَعادَة، ال أُُموَمة، أَي ال طَ

܀܀܀

اَها انًا، وَاألَموَاُت قَد أَحيَ ِبيٍب يَْشِفي املَرَىض ِمْن َشَقاَها. َشَفى بُرًصا وَُعميَ يَحيِك الَناُس عن طَ

܀܀܀

ا يَُسوُع ِرسَّ املَرأَة وَتَُقاَها نَت يَ أَعلَ غاها، فَ ورًا ُمبتَ الَت فَ َمَستُه نَ ِمْن رِدَاٍء لَ

܀܀܀

رَاَها. لَّ ِحنٍي َمْن بَ َسبِّح كُ لتُ يَقة فَ اياها. وَالَخلِ يَّة، أَنَت املَاِحي َخطَ َرشِ أَنَت آِيس البَ

  (من صلوات �ساء أحد انلازفة، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٦٧ (٦٦)/ ٢-٨
ينا! ܀ لِيَك يُعرََف يف األرِض طَريُقَك ويف َجميعِ  نا وليِضئ ِبوَجِهه علَ ܀ لِرَيَحْمنا اللُه وليبارِكْ

األَمُم  تَفرَِح  لِ ܀  عوُب جميًعا!  الشُّ لِتَحَمْدَك  الله  يا  عوُب  الشُّ لِتَحَمْدَك  ܀  األَُمِم َخالُصَك 

الَعْدِل تَديُن العالَمني ܀ ِباِالَسِتقامِة تَديُن الّشعوب ويف األرِض تَْهدي األَمم ܀  ْل ِألَنََّك ِب وتَُهلِّ

نا  ها فليبارِكْ تَ عوُب َجميًعا! ܀ األرُض أَعطَت غلّ لِتَحَمْدَك الشُّ لِتَحَمْدَك الُشعوُب يا أَلله 

نا الله ولتخَشه أقايص األرِض َجميُعها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  بارِكْ يُ لِ اللُه إلُهنا ܀ 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ٧/ ٤-١١)

أَنَِّني كُْنُت قَْد نَِدْمُت،  إَِذا كُْنُت قَْد أَْحزَنْتُُكم ِبرَِسالِتي فَلَْسُت نَاِدًما َعىل ذلَِك، مَع   "

ألَينِّ أََرى أَنَّ تِلَْك الرَِسالَة، ولَْو أَْحزَنَتُْكم إِىل ِحني، قَْد َسبَّبَْت يل فََرًحا كَِثريًا، ال ألَنَُّكم 

وا  َحزِنْتُم، بَْل ألَنَّ ُحزْنَُكم أَدَّى ِبُكم إِىل التَوبَة. فََقْد َحزِنْتُم ُحزْنًا ُمرِْضيًا لله، يَكْ ال تَْخَرسُ

ا  ِبَسبَِبَنا يف أَيِّ َيشء؛ ألَنَّ الُحزَْن املُرِْيضَ للِه يَْصَنُع تَْوبًَة لِلَخالِص ال نََدَم َعلَيَْها، أَمَّ

َمْوتًا." فَيَْصَنُع  الَعالَِم  ُحزُْن 

     
٤ ٦٦                

  

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

(لو ٤٠/٨-٥٦)

اْسُمُه  ِبرَُجٍل  َوإِذَا  ُه.  ِظُرونَ تَ ْن يَ انُوا  كَ َجميَعُهم  ُهم  ألَنَّ الَجْمع،  ُه  لَ بَ ْق اْستَ يَُسوع،  َعاَد  لَامَّ 

ْدُخَل  ِه أَْن يَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ َدَمي يَُسوع، وَأََخَذ يَ يَس املَْجَمع، َجاَء فارمَْتَى َعَىل قَ اَن رَئِ ائِريُس، وكَ يَ

ْت َعَىل املَوْت. وِفياَم ُهَو  ْد أَْرشَفَ ْحُو اثَْنتَي َعْرشََة َسَنة، قَ ًة وَِحيَدة، ُعْمرُها نَ َن ُه ابْ ُه، ألَنَّ لَ تَ يْ بَ

ْم  اثَْنتَي َعْرشََة َسَنة، وَلَ ُذ  ْن ُم َنزِْف دٍَم  ِب ٌة  ُه. وَكانَِت اْمرَأٌَة ُمَصابَ ذَاِهب، كاَن الُجُموُع يَزَْحُمونَ

َها.  ِه، وَفَجأًَة وَقََف نَزُْف دَِم َمَسْت طَرََف رِدَائِ َها. دَنَْت ِمْن َورَاِء يَُسوع، وَلَ يَ ْشِف ْقِدْر أََحٌد أَْن يَ يَ

ْن َمَعُه: «يا ُمَعلِّم، إِنَّ الُجُموَع  َقاَل بُطْرُُس وََم َكَر الَجِميع. فَ َمَسِني؟». وَأَنْ َقاَل يَُسوع: «َمْن لَ فَ

ْد َخرََجْت  وًَّة قَ ُت أَنَّ قُ إينِّ َعرَفْ َمَسِني! فَ ْد لَ َقاَل يَُسوع: «إِنَّ واِحًدا قَ ُقونََك!». فَ َضاِي يَزَْحُمونََك َويُ

َنْت  َدَميه، وَأَْعلَ َدنَْت ُمرْتَِعَدًة وارمَْتَْت َعَىل قَ يه، فَ ْم يَْخَف َعلَ ِمنِّي!». َورَأَِت املَرْأَُة أَنَّ أَْمرَها لَ

انُِك  َنِتي، إمِْيَ َها يَُسوع: «يا ابْ َقاَل لَ َحال. فَ لْ ْت لِ َف ُشِفيَ يْ ُه، وَكَ َمَستْ ِه لِامذَا لَ لِّ اَم الَشْعِب كُ أََم

َصِك! إِذَْهِبي ِبَسالم!». َخلَّ

َك! فَال تُزْعج  ُقول: «َماتَت ابنتُ يِس املجَمع يَ َكلَّم، وََصَل واِحٌد ِمْن داِر رَئِ تَ وِفياَم ُهَو يَ

إِىل  وََصَل  وملَّا  تَُك!».  َن ابْ ا  ْحيَ تَ فَ َن  تُؤِْم أَن  يَْكفي  تََخْف!  «ال  ُه:  فأَجابَ يَُسوُع  وَسِمَع  لِّم!».  املَُع

ها. وكاَن  ِة وأُمِّ يَّ َويَعُقوب وأيَب الَصِب ا  ْدُخُل َمَعُه ِسوَى بُطرَُس ويُوحّن يَ ْم يَدَْع أََحًدا  لَ يْت،  البَ

ها نامئة!».  ُكوا! إِنَّها مل مَتُْت. لِكنَّ ْقرَُعوَن ُصُدورَُهم. فقال: «ال تَبْ يها َويَ ُكوَن َعلَ بْ الَجميُع يَ

ها  تُ «أَيَّ قائِالً:  ونادَى  ِدها  يَ ِب فأَْمَسَك  ُهَو  ا  أَمَّ ماتَْت.  بأنَّها  ِمِهم  ِعلْ لِ ُه  ْن ِم يَْضَحُكوَن  فأَخُذوا 

َدِهَش أَبَوَاها،  ِعُموها. فَ َر بأَْن يُطْ َهَضْت. ثُمَّ أََم ْجأًَة نَ ها، وفَ يْ ة، قُومي!». فعادَْت ُروُحها إِلَ يَّ الَصِب

ْخِربَا أََحًدا مِبا َحَدث. وأَوَْصاُهام يَُسوع أَالَّ يُ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري سامر الياس)
عِب اليهوديِّ (أسباط إرسائيل، أوالد يعقوب) ويف العهِد  ܀ رقم ١٢ يف العهِد القديِم يرمُز إىل الشَّ

نِّ ١٢ سنًة.  بيُة تبلُغ من السِّ الجديِد يرمُز إىل تالميِذ يسوعَ. املرأُة تنزُف منذ ١٢ سنًة، والصَّ

ٍة تنزُِف إالّ من خالِل يسوَع املسيحِ، حتّى إذا مسَّ  هذا يعني بأْن ليس هناك دواٌء لبرشيَّ

املوُت هذه البرشيَة ال قيامَة إال بيسوعَ. 
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٥

܀ إمرأٌة تنزِف مْنذ سننَي طويلٍة، أالٌم شديدةٌ، أملُ نفيس حادٌّ، مل يستِطْع أيُّ أحٍد أو أيُّ منطٍق 

، هناَك "طرُف ثوِب يسوع" الّذي شفاها. أْي  أريضٍّ من شفائها. أماَم عجِز املنطِق البرشيِّ

عاَب واألملَ واملرَض وكأنَّهم "أموٌر كبريةٌ، مستعصيٌة، ضخمٌة" لدرجِة  مراٍت كثريٍة نرى الصِّ

بأّن  ِنا  ُب عن ذهِن املوِت، ويغيْ أماَمهم وليَْس هناك حلٌّ سوى  اللَه عاجٌز  بأّن  أْن نشُعَر 

ِة خردلٍ" ينقُل الجباَل. وهنا القوُل املأثوُر عندما نّصيل ال نقوُل "يا ربُّ  "إميانًا بحجِم حبّ

لدّي مشكلٌة كبريٌة بل يا مشكلًة لديَّ إلٌه كبريٌ".

الّنزيِف.  ا: شفاها من  اإلنساَن يشفيه عىل كلِّ األصعدِة: جسديً ܀ يسوُع عندما يشفي 

املجتمعِ.  إعتبارَها كفرٍد من  لها  أعاَد  أي  الجامعِة  أماَم  الوقوَف  منها  ا: طلَب  إجتامعيً

ا: من نظرِة  ا: هي إمرأٌة مدنَّسٌة، خاطئٌة فأصبَحْت إمرأًة تشهُد لعظمِة اللِه. نفسيً روحيً

ِل اللِه. بَ عوِر بالفرحِ ألنّها محبوبٌة من ِق اِت إىل الشُّ إحتقاٍر للذَّ

ازفِة أصبَح قّصَة  ܀ مراٍت كثريًة الشفاُء يكوُن من خالِل التَّحوُِّل، ما كاَن سبُب عاٍر للمرأِة النَّ

َحْت تُْخِربُ  اِس، أصبّ ُم موضوَع نزِفها عِن النَّ اينّ. كانَْت تكتُ إفتخاٍر تشَهُد لحبِّ اللِه املجَّ

. ْشَهَد لعظمِة الرّبِّ عن نزِفها لتّ

ا من تدنّيِسه، فتطهرَّْت هي. املذوُد مل يحّقر من قيمِة  ܀ ملَسْت املرأُة طرَف ثوِب يسوَع خوفً

الطّفِل يسوَع بل هو من تحوَّل إىل عرِش اللِه. من هنا ال يجُب أن ننتِظر ليك نكوَن "بألِف 

اِس أليّن رجٌل خاطىءٌ؟ بل أذهُب  خريٍ" من أجِل أْن نصّيل وأْن نقّدَس، ملاذا ال أذهُب إىل الُقدَّ

إىل الرَّبِّ ألصبَح بألِف خريٍ. أصوُم لينكِرسَ الِحْقُد من قلبي وليَس العكُس. أصيلِّ ليك 

أِحبَّ اآلخَر وليَس العكَس.

بَِت املرأُة ١٢ سنًة، إىل أْن إلتَقْت يسوَع وأنتهى كلَّ هذا الزََّمِن بلحظٍة. فلامذا نسمُح  ܀ تعذَّ

ُه، فلامذا  رُقَ نا نعرُِف الرَّبَّ ونعرُِف طُ آلالِمنا، نحن اليوَم، بأْن تْنزَِف لسنني عديدةٍ، طاملا أنّ

ال نلتجُئ إليه منذ البدايِة.

آية شفاء المنزوفة

ُم  َن باملوِت نهايًة أّما يسوُع فقد اعتَربَه رقادًا. فيا أيُّها اإلنساُن، ما الّذي يحطِّ ܀ النِّسوُة رأيْ

إرادتَك، طاملا إلُهك هو إلُه الحياةِ، حتّى املوُت يطيُعه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

َنة رَئِيس املجمع  ها، وَابْ تَ يْ َشَف َة فَ نا وَتَساِبيِحنا وَارَْحْمنا كَام رََحْمَت النازِفَ ا رَبِّ صلواتِ ْل يَ بَ إِقْ

َنحيا ِبَك وَحَدك  تُل ِفينا ُجرْثُوَمة الـَموت فَ َنة وَاقْ ا رَب ِمْن َخطايانا الـُمزِْم تها. إشِفنا يَ يْ وَأَحيَ

َك وَألَبيك َوُروحك الُقدوس اآلَن َوإِىل األَبد. آمني وَنُؤدي الَحمَد لَ

(من صلوات �ساء أحد انلازفة، صالة املؤمن - ٢)

ترتيلة الختام
صخريت وخاليص

ِه تَسُكُن نَفيس، وِمنُه َخَاليص، َصخَريِت ُهَو وََخالِيص َملَجأي فَال أَتزعزعْ. إىل اللّ

َصخَريِت ُهَو وََخالِيص ملجأي فال أَتزعزعْ.

܀ إىل اللِه اسُكني يا نفيس، فإنَّ منُه رجايئ.

܀ عنَد اللِه خاليص ومجدي، ويف اللِه صخرُة ِعزّي وُمعتََصمي.

َصٌم لنا. وا أماَمُه قلوبَُكم، إنَّ اللَه ُمعتَ وا عليِه يف كلِّ حنٍي، أيها الشعُب، أُسكبُ ܀ توّكلُ

܀܀܀



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

لِّ  َك، وحاِفُظ كُ أيُّها الرَّبُّ الـَمـرْهوُب، ضاِبُط الَكوِن ِبقوَّتِ

قوًَّة  إنَّ  الـُمزدَِحم:  للّشعِب  أعلنَت  لقْد  بإرادَتِك.  َموجوٍد 

ْت بلمِس  َخرَجْت ِمّني! ثمَّ قُلَت لِلَمنزوفِة التي ُشفيَ

لِّ ِشبِه َخطيئة، فنقوَم  نا ِمْن كُ َصِك! نَسألَك أْن تَشفيَ َك: إذهبي يا ابنتي، إيـامنُِك خلّ رِدائِ

نا، وإليَك نرفُع املَجَد إىل األبد آمني. ٍة أماَمك، طواَل حياتِ ِبدالّ

(من صلوات صباح أحد املزنوفة، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

المزمور ٥١
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

اَها اُق بالَفرَاِغ ِمْن َمعَن ا ال يُطَ ئً اُة َما أَشَقاَها َصارَْت ِعبْ الَحيَ ْم فَ ِم َموٌت دائِ نَزُف الدَّ

܀܀܀

َن تَلَقى ُمرتََجاَها ِبيٌب، ال دَوَاءٌ، ال ِعَالٌج قَد َشَفاَها. ال َسَعادَة، ال أُُموَمة، أَي ال طَ

܀܀܀

اَها انًا، وَاألَموَاُت قَد أَحيَ ِبيٍب يَْشِفي املَرَىض ِمْن َشَقاَها. َشَفى بُرًصا وَُعميَ يَحيِك الَناُس عن طَ

܀܀܀

ا يَُسوُع ِرسَّ املَرأَة وَتَُقاَها نَت يَ أَعلَ غاها، فَ ورًا ُمبتَ الَت فَ َمَستُه نَ ِمْن رِدَاٍء لَ

܀܀܀

رَاَها. لَّ ِحنٍي َمْن بَ َسبِّح كُ لتُ يَقة فَ اياها. وَالَخلِ يَّة، أَنَت املَاِحي َخطَ َرشِ أَنَت آِيس البَ

  (من صلوات �ساء أحد انلازفة، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٦٧ (٦٦)/ ٢-٨
ينا! ܀ لِيَك يُعرََف يف األرِض طَريُقَك ويف َجميعِ  نا وليِضئ ِبوَجِهه علَ ܀ لِرَيَحْمنا اللُه وليبارِكْ

األَمُم  تَفرَِح  لِ ܀  عوُب جميًعا!  الشُّ لِتَحَمْدَك  الله  يا  عوُب  الشُّ لِتَحَمْدَك  ܀  األَُمِم َخالُصَك 

الَعْدِل تَديُن العالَمني ܀ ِباِالَسِتقامِة تَديُن الّشعوب ويف األرِض تَْهدي األَمم ܀  ْل ِألَنََّك ِب وتَُهلِّ

نا  ها فليبارِكْ تَ عوُب َجميًعا! ܀ األرُض أَعطَت غلّ لِتَحَمْدَك الشُّ لِتَحَمْدَك الُشعوُب يا أَلله 

نا الله ولتخَشه أقايص األرِض َجميُعها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  بارِكْ يُ لِ اللُه إلُهنا ܀ 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ٧/ ٤-١١)

أَنَِّني كُْنُت قَْد نَِدْمُت،  إَِذا كُْنُت قَْد أَْحزَنْتُُكم ِبرَِسالِتي فَلَْسُت نَاِدًما َعىل ذلَِك، مَع   "

ألَينِّ أََرى أَنَّ تِلَْك الرَِسالَة، ولَْو أَْحزَنَتُْكم إِىل ِحني، قَْد َسبَّبَْت يل فََرًحا كَِثريًا، ال ألَنَُّكم 

وا  َحزِنْتُم، بَْل ألَنَّ ُحزْنَُكم أَدَّى ِبُكم إِىل التَوبَة. فََقْد َحزِنْتُم ُحزْنًا ُمرِْضيًا لله، يَكْ ال تَْخَرسُ

ا  ِبَسبَِبَنا يف أَيِّ َيشء؛ ألَنَّ الُحزَْن املُرِْيضَ للِه يَْصَنُع تَْوبًَة لِلَخالِص ال نََدَم َعلَيَْها، أَمَّ

َمْوتًا." فَيَْصَنُع  الَعالَِم  ُحزُْن 

     
٤ ٦٦                

  

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

(لو ٤٠/٨-٥٦)

اْسُمُه  ِبرَُجٍل  َوإِذَا  ُه.  ِظُرونَ تَ ْن يَ انُوا  كَ َجميَعُهم  ُهم  ألَنَّ الَجْمع،  ُه  لَ بَ ْق اْستَ يَُسوع،  َعاَد  لَامَّ 

ْدُخَل  ِه أَْن يَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ َدَمي يَُسوع، وَأََخَذ يَ يَس املَْجَمع، َجاَء فارمَْتَى َعَىل قَ اَن رَئِ ائِريُس، وكَ يَ

ْت َعَىل املَوْت. وِفياَم ُهَو  ْد أَْرشَفَ ْحُو اثَْنتَي َعْرشََة َسَنة، قَ ًة وَِحيَدة، ُعْمرُها نَ َن ُه ابْ ُه، ألَنَّ لَ تَ يْ بَ

ْم  اثَْنتَي َعْرشََة َسَنة، وَلَ ُذ  ْن ُم َنزِْف دٍَم  ِب ٌة  ُه. وَكانَِت اْمرَأٌَة ُمَصابَ ذَاِهب، كاَن الُجُموُع يَزَْحُمونَ

َها.  ِه، وَفَجأًَة وَقََف نَزُْف دَِم َمَسْت طَرََف رِدَائِ َها. دَنَْت ِمْن َورَاِء يَُسوع، وَلَ يَ ْشِف ْقِدْر أََحٌد أَْن يَ يَ

ْن َمَعُه: «يا ُمَعلِّم، إِنَّ الُجُموَع  َقاَل بُطْرُُس وََم َكَر الَجِميع. فَ َمَسِني؟». وَأَنْ َقاَل يَُسوع: «َمْن لَ فَ

ْد َخرََجْت  وًَّة قَ ُت أَنَّ قُ إينِّ َعرَفْ َمَسِني! فَ ْد لَ َقاَل يَُسوع: «إِنَّ واِحًدا قَ ُقونََك!». فَ َضاِي يَزَْحُمونََك َويُ

َنْت  َدَميه، وَأَْعلَ َدنَْت ُمرْتَِعَدًة وارمَْتَْت َعَىل قَ يه، فَ ْم يَْخَف َعلَ ِمنِّي!». َورَأَِت املَرْأَُة أَنَّ أَْمرَها لَ

انُِك  َنِتي، إمِْيَ َها يَُسوع: «يا ابْ َقاَل لَ َحال. فَ لْ ْت لِ َف ُشِفيَ يْ ُه، وَكَ َمَستْ ِه لِامذَا لَ لِّ اَم الَشْعِب كُ أََم

َصِك! إِذَْهِبي ِبَسالم!». َخلَّ

َك! فَال تُزْعج  ُقول: «َماتَت ابنتُ يِس املجَمع يَ َكلَّم، وََصَل واِحٌد ِمْن داِر رَئِ تَ وِفياَم ُهَو يَ

إِىل  وََصَل  وملَّا  تَُك!».  َن ابْ ا  ْحيَ تَ فَ َن  تُؤِْم أَن  يَْكفي  تََخْف!  «ال  ُه:  فأَجابَ يَُسوُع  وَسِمَع  لِّم!».  املَُع

ها. وكاَن  ِة وأُمِّ يَّ َويَعُقوب وأيَب الَصِب ا  ْدُخُل َمَعُه ِسوَى بُطرَُس ويُوحّن يَ ْم يَدَْع أََحًدا  لَ يْت،  البَ

ها نامئة!».  ُكوا! إِنَّها مل مَتُْت. لِكنَّ ْقرَُعوَن ُصُدورَُهم. فقال: «ال تَبْ يها َويَ ُكوَن َعلَ بْ الَجميُع يَ

ها  تُ «أَيَّ قائِالً:  ونادَى  ِدها  يَ ِب فأَْمَسَك  ُهَو  ا  أَمَّ ماتَْت.  بأنَّها  ِمِهم  ِعلْ لِ ُه  ْن ِم يَْضَحُكوَن  فأَخُذوا 

َدِهَش أَبَوَاها،  ِعُموها. فَ َر بأَْن يُطْ َهَضْت. ثُمَّ أََم ْجأًَة نَ ها، وفَ يْ ة، قُومي!». فعادَْت ُروُحها إِلَ يَّ الَصِب

ْخِربَا أََحًدا مِبا َحَدث. وأَوَْصاُهام يَُسوع أَالَّ يُ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري سامر الياس)
عِب اليهوديِّ (أسباط إرسائيل، أوالد يعقوب) ويف العهِد  ܀ رقم ١٢ يف العهِد القديِم يرمُز إىل الشَّ

نِّ ١٢ سنًة.  بيُة تبلُغ من السِّ الجديِد يرمُز إىل تالميِذ يسوعَ. املرأُة تنزُف منذ ١٢ سنًة، والصَّ

ٍة تنزُِف إالّ من خالِل يسوَع املسيحِ، حتّى إذا مسَّ  هذا يعني بأْن ليس هناك دواٌء لبرشيَّ

املوُت هذه البرشيَة ال قيامَة إال بيسوعَ. 

܀ إمرأٌة تنزِف مْنذ سننَي طويلٍة، أالٌم شديدةٌ، أملُ نفيس حادٌّ، مل يستِطْع أيُّ أحٍد أو أيُّ منطٍق 

، هناَك "طرُف ثوِب يسوع" الّذي شفاها. أْي  أريضٍّ من شفائها. أماَم عجِز املنطِق البرشيِّ

عاَب واألملَ واملرَض وكأنَّهم "أموٌر كبريةٌ، مستعصيٌة، ضخمٌة" لدرجِة  مراٍت كثريٍة نرى الصِّ

بأّن  ِنا  ُب عن ذهِن املوِت، ويغيْ أماَمهم وليَْس هناك حلٌّ سوى  اللَه عاجٌز  بأّن  أْن نشُعَر 

ِة خردلٍ" ينقُل الجباَل. وهنا القوُل املأثوُر عندما نّصيل ال نقوُل "يا ربُّ  "إميانًا بحجِم حبّ

لدّي مشكلٌة كبريٌة بل يا مشكلًة لديَّ إلٌه كبريٌ".

الّنزيِف.  ا: شفاها من  اإلنساَن يشفيه عىل كلِّ األصعدِة: جسديً ܀ يسوُع عندما يشفي 

املجتمعِ.  إعتبارَها كفرٍد من  لها  أعاَد  أي  الجامعِة  أماَم  الوقوَف  منها  ا: طلَب  إجتامعيً

ا: من نظرِة  ا: هي إمرأٌة مدنَّسٌة، خاطئٌة فأصبَحْت إمرأًة تشهُد لعظمِة اللِه. نفسيً روحيً

ِل اللِه. بَ عوِر بالفرحِ ألنّها محبوبٌة من ِق اِت إىل الشُّ إحتقاٍر للذَّ

ازفِة أصبَح قّصَة  ܀ مراٍت كثريًة الشفاُء يكوُن من خالِل التَّحوُِّل، ما كاَن سبُب عاٍر للمرأِة النَّ

َحْت تُْخِربُ  اِس، أصبّ ُم موضوَع نزِفها عِن النَّ اينّ. كانَْت تكتُ إفتخاٍر تشَهُد لحبِّ اللِه املجَّ

. ْشَهَد لعظمِة الرّبِّ عن نزِفها لتّ

ا من تدنّيِسه، فتطهرَّْت هي. املذوُد مل يحّقر من قيمِة  ܀ ملَسْت املرأُة طرَف ثوِب يسوَع خوفً

الطّفِل يسوَع بل هو من تحوَّل إىل عرِش اللِه. من هنا ال يجُب أن ننتِظر ليك نكوَن "بألِف 

اِس أليّن رجٌل خاطىءٌ؟ بل أذهُب  خريٍ" من أجِل أْن نصّيل وأْن نقّدَس، ملاذا ال أذهُب إىل الُقدَّ

إىل الرَّبِّ ألصبَح بألِف خريٍ. أصوُم لينكِرسَ الِحْقُد من قلبي وليَس العكُس. أصيلِّ ليك 

أِحبَّ اآلخَر وليَس العكَس.

بَِت املرأُة ١٢ سنًة، إىل أْن إلتَقْت يسوَع وأنتهى كلَّ هذا الزََّمِن بلحظٍة. فلامذا نسمُح  ܀ تعذَّ

ُه، فلامذا  رُقَ نا نعرُِف الرَّبَّ ونعرُِف طُ آلالِمنا، نحن اليوَم، بأْن تْنزَِف لسنني عديدةٍ، طاملا أنّ

ال نلتجُئ إليه منذ البدايِة.
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ُم  َن باملوِت نهايًة أّما يسوُع فقد اعتَربَه رقادًا. فيا أيُّها اإلنساُن، ما الّذي يحطِّ ܀ النِّسوُة رأيْ

إرادتَك، طاملا إلُهك هو إلُه الحياةِ، حتّى املوُت يطيُعه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

َنة رَئِيس املجمع  ها، وَابْ تَ يْ َشَف َة فَ نا وَتَساِبيِحنا وَارَْحْمنا كَام رََحْمَت النازِفَ ا رَبِّ صلواتِ ْل يَ بَ إِقْ

َنحيا ِبَك وَحَدك  تُل ِفينا ُجرْثُوَمة الـَموت فَ َنة وَاقْ ا رَب ِمْن َخطايانا الـُمزِْم تها. إشِفنا يَ يْ وَأَحيَ

َك وَألَبيك َوُروحك الُقدوس اآلَن َوإِىل األَبد. آمني وَنُؤدي الَحمَد لَ

(من صلوات �ساء أحد انلازفة، صالة املؤمن - ٢)

ترتيلة الختام
صخريت وخاليص

ِه تَسُكُن نَفيس، وِمنُه َخَاليص، َصخَريِت ُهَو وََخالِيص َملَجأي فَال أَتزعزعْ. إىل اللّ

َصخَريِت ُهَو وََخالِيص ملجأي فال أَتزعزعْ.

܀ إىل اللِه اسُكني يا نفيس، فإنَّ منُه رجايئ.

܀ عنَد اللِه خاليص ومجدي، ويف اللِه صخرُة ِعزّي وُمعتََصمي.

َصٌم لنا. وا أماَمُه قلوبَُكم، إنَّ اللَه ُمعتَ وا عليِه يف كلِّ حنٍي، أيها الشعُب، أُسكبُ ܀ توّكلُ

܀܀܀



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

لِّ  َك، وحاِفُظ كُ أيُّها الرَّبُّ الـَمـرْهوُب، ضاِبُط الَكوِن ِبقوَّتِ

قوًَّة  إنَّ  الـُمزدَِحم:  للّشعِب  أعلنَت  لقْد  بإرادَتِك.  َموجوٍد 

ْت بلمِس  َخرَجْت ِمّني! ثمَّ قُلَت لِلَمنزوفِة التي ُشفيَ

لِّ ِشبِه َخطيئة، فنقوَم  نا ِمْن كُ َصِك! نَسألَك أْن تَشفيَ َك: إذهبي يا ابنتي، إيـامنُِك خلّ رِدائِ

نا، وإليَك نرفُع املَجَد إىل األبد آمني. ٍة أماَمك، طواَل حياتِ ِبدالّ

(من صلوات صباح أحد املزنوفة، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

المزمور ٥١
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

ترتيلة األحد
لحن ُسوِغيُتا (قّدوس قّدوس قّدوس الله)

اَها اُق بالَفرَاِغ ِمْن َمعَن ا ال يُطَ ئً اُة َما أَشَقاَها َصارَْت ِعبْ الَحيَ ْم فَ ِم َموٌت دائِ نَزُف الدَّ

܀܀܀

َن تَلَقى ُمرتََجاَها ِبيٌب، ال دَوَاءٌ، ال ِعَالٌج قَد َشَفاَها. ال َسَعادَة، ال أُُموَمة، أَي ال طَ

܀܀܀

اَها انًا، وَاألَموَاُت قَد أَحيَ ِبيٍب يَْشِفي املَرَىض ِمْن َشَقاَها. َشَفى بُرًصا وَُعميَ يَحيِك الَناُس عن طَ

܀܀܀

ا يَُسوُع ِرسَّ املَرأَة وَتَُقاَها نَت يَ أَعلَ غاها، فَ ورًا ُمبتَ الَت فَ َمَستُه نَ ِمْن رِدَاٍء لَ

܀܀܀

رَاَها. لَّ ِحنٍي َمْن بَ َسبِّح كُ لتُ يَقة فَ اياها. وَالَخلِ يَّة، أَنَت املَاِحي َخطَ َرشِ أَنَت آِيس البَ

  (من صلوات �ساء أحد انلازفة، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٦٧ (٦٦)/ ٢-٨
ينا! ܀ لِيَك يُعرََف يف األرِض طَريُقَك ويف َجميعِ  نا وليِضئ ِبوَجِهه علَ ܀ لِرَيَحْمنا اللُه وليبارِكْ

األَمُم  تَفرَِح  لِ ܀  عوُب جميًعا!  الشُّ لِتَحَمْدَك  الله  يا  عوُب  الشُّ لِتَحَمْدَك  ܀  األَُمِم َخالُصَك 

الَعْدِل تَديُن العالَمني ܀ ِباِالَسِتقامِة تَديُن الّشعوب ويف األرِض تَْهدي األَمم ܀  ْل ِألَنََّك ِب وتَُهلِّ

نا  ها فليبارِكْ تَ عوُب َجميًعا! ܀ األرُض أَعطَت غلّ لِتَحَمْدَك الشُّ لِتَحَمْدَك الُشعوُب يا أَلله 

نا الله ولتخَشه أقايص األرِض َجميُعها! ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح  بارِكْ يُ لِ اللُه إلُهنا ܀ 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ٧/ ٤-١١)

أَنَِّني كُْنُت قَْد نَِدْمُت،  إَِذا كُْنُت قَْد أَْحزَنْتُُكم ِبرَِسالِتي فَلَْسُت نَاِدًما َعىل ذلَِك، مَع   "

ألَينِّ أََرى أَنَّ تِلَْك الرَِسالَة، ولَْو أَْحزَنَتُْكم إِىل ِحني، قَْد َسبَّبَْت يل فََرًحا كَِثريًا، ال ألَنَُّكم 

وا  َحزِنْتُم، بَْل ألَنَّ ُحزْنَُكم أَدَّى ِبُكم إِىل التَوبَة. فََقْد َحزِنْتُم ُحزْنًا ُمرِْضيًا لله، يَكْ ال تَْخَرسُ

ا  ِبَسبَِبَنا يف أَيِّ َيشء؛ ألَنَّ الُحزَْن املُرِْيضَ للِه يَْصَنُع تَْوبًَة لِلَخالِص ال نََدَم َعلَيَْها، أَمَّ

َمْوتًا." فَيَْصَنُع  الَعالَِم  ُحزُْن 

     
٤ ٦٦                

  

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

(لو ٤٠/٨-٥٦)

اْسُمُه  ِبرَُجٍل  َوإِذَا  ُه.  ِظُرونَ تَ ْن يَ انُوا  كَ َجميَعُهم  ُهم  ألَنَّ الَجْمع،  ُه  لَ بَ ْق اْستَ يَُسوع،  َعاَد  لَامَّ 

ْدُخَل  ِه أَْن يَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ َدَمي يَُسوع، وَأََخَذ يَ يَس املَْجَمع، َجاَء فارمَْتَى َعَىل قَ اَن رَئِ ائِريُس، وكَ يَ

ْت َعَىل املَوْت. وِفياَم ُهَو  ْد أَْرشَفَ ْحُو اثَْنتَي َعْرشََة َسَنة، قَ ًة وَِحيَدة، ُعْمرُها نَ َن ُه ابْ ُه، ألَنَّ لَ تَ يْ بَ

ْم  اثَْنتَي َعْرشََة َسَنة، وَلَ ُذ  ْن ُم َنزِْف دٍَم  ِب ٌة  ُه. وَكانَِت اْمرَأٌَة ُمَصابَ ذَاِهب، كاَن الُجُموُع يَزَْحُمونَ

َها.  ِه، وَفَجأًَة وَقََف نَزُْف دَِم َمَسْت طَرََف رِدَائِ َها. دَنَْت ِمْن َورَاِء يَُسوع، وَلَ يَ ْشِف ْقِدْر أََحٌد أَْن يَ يَ

ْن َمَعُه: «يا ُمَعلِّم، إِنَّ الُجُموَع  َقاَل بُطْرُُس وََم َكَر الَجِميع. فَ َمَسِني؟». وَأَنْ َقاَل يَُسوع: «َمْن لَ فَ

ْد َخرََجْت  وًَّة قَ ُت أَنَّ قُ إينِّ َعرَفْ َمَسِني! فَ ْد لَ َقاَل يَُسوع: «إِنَّ واِحًدا قَ ُقونََك!». فَ َضاِي يَزَْحُمونََك َويُ

َنْت  َدَميه، وَأَْعلَ َدنَْت ُمرْتَِعَدًة وارمَْتَْت َعَىل قَ يه، فَ ْم يَْخَف َعلَ ِمنِّي!». َورَأَِت املَرْأَُة أَنَّ أَْمرَها لَ

انُِك  َنِتي، إمِْيَ َها يَُسوع: «يا ابْ َقاَل لَ َحال. فَ لْ ْت لِ َف ُشِفيَ يْ ُه، وَكَ َمَستْ ِه لِامذَا لَ لِّ اَم الَشْعِب كُ أََم

َصِك! إِذَْهِبي ِبَسالم!». َخلَّ

َك! فَال تُزْعج  ُقول: «َماتَت ابنتُ يِس املجَمع يَ َكلَّم، وََصَل واِحٌد ِمْن داِر رَئِ تَ وِفياَم ُهَو يَ

إِىل  وََصَل  وملَّا  تَُك!».  َن ابْ ا  ْحيَ تَ فَ َن  تُؤِْم أَن  يَْكفي  تََخْف!  «ال  ُه:  فأَجابَ يَُسوُع  وَسِمَع  لِّم!».  املَُع

ها. وكاَن  ِة وأُمِّ يَّ َويَعُقوب وأيَب الَصِب ا  ْدُخُل َمَعُه ِسوَى بُطرَُس ويُوحّن يَ ْم يَدَْع أََحًدا  لَ يْت،  البَ

ها نامئة!».  ُكوا! إِنَّها مل مَتُْت. لِكنَّ ْقرَُعوَن ُصُدورَُهم. فقال: «ال تَبْ يها َويَ ُكوَن َعلَ بْ الَجميُع يَ

ها  تُ «أَيَّ قائِالً:  ونادَى  ِدها  يَ ِب فأَْمَسَك  ُهَو  ا  أَمَّ ماتَْت.  بأنَّها  ِمِهم  ِعلْ لِ ُه  ْن ِم يَْضَحُكوَن  فأَخُذوا 

َدِهَش أَبَوَاها،  ِعُموها. فَ َر بأَْن يُطْ َهَضْت. ثُمَّ أََم ْجأًَة نَ ها، وفَ يْ ة، قُومي!». فعادَْت ُروُحها إِلَ يَّ الَصِب

ْخِربَا أََحًدا مِبا َحَدث. وأَوَْصاُهام يَُسوع أَالَّ يُ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري سامر الياس)
عِب اليهوديِّ (أسباط إرسائيل، أوالد يعقوب) ويف العهِد  ܀ رقم ١٢ يف العهِد القديِم يرمُز إىل الشَّ

نِّ ١٢ سنًة.  بيُة تبلُغ من السِّ الجديِد يرمُز إىل تالميِذ يسوعَ. املرأُة تنزُف منذ ١٢ سنًة، والصَّ

ٍة تنزُِف إالّ من خالِل يسوَع املسيحِ، حتّى إذا مسَّ  هذا يعني بأْن ليس هناك دواٌء لبرشيَّ

املوُت هذه البرشيَة ال قيامَة إال بيسوعَ. 

܀ إمرأٌة تنزِف مْنذ سننَي طويلٍة، أالٌم شديدةٌ، أملُ نفيس حادٌّ، مل يستِطْع أيُّ أحٍد أو أيُّ منطٍق 

، هناَك "طرُف ثوِب يسوع" الّذي شفاها. أْي  أريضٍّ من شفائها. أماَم عجِز املنطِق البرشيِّ

عاَب واألملَ واملرَض وكأنَّهم "أموٌر كبريةٌ، مستعصيٌة، ضخمٌة" لدرجِة  مراٍت كثريٍة نرى الصِّ

بأّن  ِنا  ُب عن ذهِن املوِت، ويغيْ أماَمهم وليَْس هناك حلٌّ سوى  اللَه عاجٌز  بأّن  أْن نشُعَر 

ِة خردلٍ" ينقُل الجباَل. وهنا القوُل املأثوُر عندما نّصيل ال نقوُل "يا ربُّ  "إميانًا بحجِم حبّ

لدّي مشكلٌة كبريٌة بل يا مشكلًة لديَّ إلٌه كبريٌ".

الّنزيِف.  ا: شفاها من  اإلنساَن يشفيه عىل كلِّ األصعدِة: جسديً ܀ يسوُع عندما يشفي 

املجتمعِ.  إعتبارَها كفرٍد من  لها  أعاَد  أي  الجامعِة  أماَم  الوقوَف  منها  ا: طلَب  إجتامعيً

ا: من نظرِة  ا: هي إمرأٌة مدنَّسٌة، خاطئٌة فأصبَحْت إمرأًة تشهُد لعظمِة اللِه. نفسيً روحيً

ِل اللِه. بَ عوِر بالفرحِ ألنّها محبوبٌة من ِق اِت إىل الشُّ إحتقاٍر للذَّ

ازفِة أصبَح قّصَة  ܀ مراٍت كثريًة الشفاُء يكوُن من خالِل التَّحوُِّل، ما كاَن سبُب عاٍر للمرأِة النَّ

َحْت تُْخِربُ  اِس، أصبّ ُم موضوَع نزِفها عِن النَّ اينّ. كانَْت تكتُ إفتخاٍر تشَهُد لحبِّ اللِه املجَّ

. ْشَهَد لعظمِة الرّبِّ عن نزِفها لتّ

ا من تدنّيِسه، فتطهرَّْت هي. املذوُد مل يحّقر من قيمِة  ܀ ملَسْت املرأُة طرَف ثوِب يسوَع خوفً

الطّفِل يسوَع بل هو من تحوَّل إىل عرِش اللِه. من هنا ال يجُب أن ننتِظر ليك نكوَن "بألِف 

اِس أليّن رجٌل خاطىءٌ؟ بل أذهُب  خريٍ" من أجِل أْن نصّيل وأْن نقّدَس، ملاذا ال أذهُب إىل الُقدَّ

إىل الرَّبِّ ألصبَح بألِف خريٍ. أصوُم لينكِرسَ الِحْقُد من قلبي وليَس العكُس. أصيلِّ ليك 

أِحبَّ اآلخَر وليَس العكَس.

بَِت املرأُة ١٢ سنًة، إىل أْن إلتَقْت يسوَع وأنتهى كلَّ هذا الزََّمِن بلحظٍة. فلامذا نسمُح  ܀ تعذَّ

ُه، فلامذا  رُقَ نا نعرُِف الرَّبَّ ونعرُِف طُ آلالِمنا، نحن اليوَم، بأْن تْنزَِف لسنني عديدةٍ، طاملا أنّ

ال نلتجُئ إليه منذ البدايِة.

anteliasdiocese.com

٧ آية شفاء المنزوفة

ُم  َن باملوِت نهايًة أّما يسوُع فقد اعتَربَه رقادًا. فيا أيُّها اإلنساُن، ما الّذي يحطِّ ܀ النِّسوُة رأيْ

إرادتَك، طاملا إلُهك هو إلُه الحياةِ، حتّى املوُت يطيُعه.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

َنة رَئِيس املجمع  ها، وَابْ تَ يْ َشَف َة فَ نا وَتَساِبيِحنا وَارَْحْمنا كَام رََحْمَت النازِفَ ا رَبِّ صلواتِ ْل يَ بَ إِقْ

َنحيا ِبَك وَحَدك  تُل ِفينا ُجرْثُوَمة الـَموت فَ َنة وَاقْ ا رَب ِمْن َخطايانا الـُمزِْم تها. إشِفنا يَ يْ وَأَحيَ

َك وَألَبيك َوُروحك الُقدوس اآلَن َوإِىل األَبد. آمني وَنُؤدي الَحمَد لَ

(من صلوات �ساء أحد انلازفة، صالة املؤمن - ٢)

ترتيلة الختام
صخريت وخاليص

ِه تَسُكُن نَفيس، وِمنُه َخَاليص، َصخَريِت ُهَو وََخالِيص َملَجأي فَال أَتزعزعْ. إىل اللّ

َصخَريِت ُهَو وََخالِيص ملجأي فال أَتزعزعْ.

܀ إىل اللِه اسُكني يا نفيس، فإنَّ منُه رجايئ.

܀ عنَد اللِه خاليص ومجدي، ويف اللِه صخرُة ِعزّي وُمعتََصمي.

َصٌم لنا. وا أماَمُه قلوبَُكم، إنَّ اللَه ُمعتَ وا عليِه يف كلِّ حنٍي، أيها الشعُب، أُسكبُ ܀ توّكلُ

܀܀܀


