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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

َنا يف األَرِض  لَ َقْد أََضأَت  لَ َها املَِسيُح، َشْمُس الِربِّ والَحّق،  أَيُّ

الُنوَر إىل  أَرِْسل هذا  نُورَِك املَِجيد.  ِقَك،  ِ ساِب ِة املُبَرشِّ ِبوَاِسطَ

ْحِيَي بالَقَداَسِة  ا، لِيَك نُ رَنَ ِنعَمِتَك َضاَمئِ ر ِب هِّ َنا، وَطَ ُعُقولِ

ِمَن اآلَن وإىل  وِس  الُقدُّ َوُروِحَك  يَك  أَِب املَْجَد وإىل  يَك  إِلَ َمَعُه  ذِكرَى ِميالِد ساِبِقَك، وَنُصِعَد 

األَبَد.                                                                    (صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

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

١

ترتيلة األحد
لحن َحْسُيا وَقِديُشا (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

اَب الرََجاءُ، تَطرَُب ِفيِه األَرُض تَزُهو الَساَمءُ، يالِد يوحّنا طَ ا، مِبِ ويَ لُ َهلِ

زُّ اآلباءُ. ِبياءُ، َويَعتَ ْفرَُح األَن يَ

܀܀܀

ِديرَا، ا قَ ْد وَاَىف َربًّ ا بابِن اللِه َجاَء بَِشريَا، َها املَِسيُح قَ ا، يوحّن ويَ لُ َهلِ

اْن. اْن، هَو الَفاِدي وَالَديَّ أُعِطَي ِملَء الُسلطَ

܀܀܀

ْمَت باالسِتشَهاِد، ْد أمَْتَ َك قَ ْنَت َمِجيَء الَفاِدي، َسْعيَ ا أَعلَ ا، يا يوحّن ويَ لُ َهلِ

َقاَمَة الَدرِْب. ْمَنا ِصْدَق الَقلِْب، واسِت َعلِّ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �ودل يوحّنا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

٢ صموئيل ٢/ ١-١٠
الرَّّب واتََّسَع فَمي عىل أَْعدايئ أليَنِّ قد فَرِحت بَخالِصَك  الرَّّب وارتَفع رَأيس ِب بي ِب لْ َهَج قَ تَ ܀ إِب

ِهنا ܀ ال تُكرِثوا ِمن كَالم  يَس أََحٌد ِسواَك ولَيَس َصخرٌَة كإِل وَس ِمثُل الرَّب ألَنَّه لَ ܀ ال قُدُّ

ٌه َعليٌم وازُِن األَعامل ܀ كُِرسَت ِقيسُّ  واِهكم ܀ ألَنَّ الرَّبَّ إِل التَّشاُمخ وال تَخرُْج وَقاَحٌة ِمَن أَفْ

وا عِن  فُّ ُفَسهم ِبالُخبِز والِجياُع كَ باعى آَجروا أَن الُقوَّة ܀ الشَّ وَن ِب َعرثِّ َل املُتَ ِدرين وتََرسبَ املُقتَ

لَت ܀ الرَّّب مُييت ويُْحيي يُحِدُر  ننَي ذَِب َر وَلََدت َسبَعًة والَكثريَة البَ الَعَمل ܀ حتَّى إِنَّ العاِق

ع ܀ يُنِهض املِْسكنَي عِن  َضُع ويَرفَ ْغنى يَ فِقُر ويُ إِىل َمثْوى األَمواِت ُويصِعُد ِمنه ܀ الرَّّب يُ

َسه مع الُعظَامء ويورِثَه َعرَش املَجد ܀ ألَنَّ لِلرَّبِّ أَعِمَدَة  اب يُقيُم الَفقرَي ِمَن املَزبَلة لِيُجلِ الرتُّ

ه واألَْرشاُر يف الظَّالم يَزولون ألَنَّه ال  يا ܀ يَحَفُظ أَقْداَم أَْصِفيائِ نْ يها الدُّ األَرض وقد وََضَع علَ

امء ܀ الرَّّب  لِّ ِمنهام يُرِعُد ِمَن السَّ ون وعىل كُ ه ܀ ُمخاِصمو الرَّبِّ يَنَكِرسَ ُب إنْسان بُقوَّتِ يَغلِ

والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  َمسيِحه  رَأَس  ويَرفَع  ِكه  َملِ لِ ِعزًَّة  َهُب  يَ األَرْض  أَقاِيصَ  يَديُن 

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 (غل ٢١/٤-١/٥)

َقى أَحرارًا. بْ َن ا لِ رَنَ ْد َحرَّ ْل أَوْالُد الُحرَّة. إِنَّ املَِسيَح قَ ا أَوْالَد َجاِريَة، بَ ْسَن " لَ

وِديَّة." الُعبُ لِِنريِ  تَخَضُعوَن  تَُعوُدوا  إِذًا وال  وا  تُ اثْبُ فَ

     
              

( لو ١/ ٧٦)                 
  

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

(لو ٥٧/١-٦٦)

َم  َعظَّ ْد  قَ الرَبَّ  أَنَّ  اِربُها  وأَقَ َها  ِجريانُ وَسِمَع  ًنا.  ابْ َدِت  َولَ فَ د،  لِ تَ لِ اَت  إِليَصابَ اُن  زََم تَمَّ 

يِه  أَِب باْسِم  ْوُه  وَسمَّ الَصِبّي،  ُنوا  ْخِت يَ لِ َجاُؤوا  الثَاِمِن  ْوِم  اليَ ويف  َمَعَها.  َفرُِحوا  فَ َها،  لَ ُه  رَْحَمتَ

ِتِك  رابَ قَ يف  أََحَد  «ال  َها:  لَ وا  فَقالُ يوحّنا!».  ى  يَُسمَّ ْل  بَ «ال!  َوقالَْت:  ُه  أُمُّ فأََجابَْت  ا.  ِريَّ زَكَ

«إِْسُمُه  تَب:  ْوًحا وكَ لَ َب  لَ فطَ ُه.  يَ َسمِّ يُ أَْن  يُريُد  َماذَا  يِه  أَِب إِىل  وأََشاُروا  االْسم».  ِبهَذا  ْدَعى  يُ

ُم  َكلَّ تَ يَ َوَجَعَل  ُه،  لَِسانُ َق  لَ وانْطَ ا،  ِريَّ زَكَ ُم  فَ ْجأًَة  فَ َح  َفتَ وانْ َجِميُعُهم.  وا  بُ َعجَّ تَ فَ يوحّنا!». 

َث الَناُس ِبُكلِّ  هِذِه األُُموِر يف  ِهم، وتََحدَّ اْستَوىل الَخوُْف عىل َجِميعِ ِجريانِ ارُِك الله، فَ بَ ويُ

هَذا  َعَىس  «ما  ائِالً:  قَ ِه  ِب لْ قَ يف  ُه  ْحَفظُ يَ بذلَِك  َسِمَع   َمْن  لُّ  كُ وكاَن  ُهوِديَّة.  اليَ ِل  َجبَ لِّ  كُ

ا َمَعُه. ُد الرَبِّ َحقًّ يَ ْفُل أَْن يَُكون؟». وكانَْت  الطِّ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس ماهر بطيش)

܀ رحمة الله 

لها  أظهر  "قد  الله  أّن  الجميع  فيعلن  العاقر  إليصابات  حياِة  يف  ل  يتدخَّ الله 

األبويّة  الله  لنظرة  مجّسًدا  اإلنجييل  املشهد  هذا  لنا  يبدو   .(٥٨/١ (لو  عظيمة"  رحمة 

ُد واقعهم وينقلهم من حالة الحزن إىل حالة الفرح.  نحو البرش، الّتي من خاللها يجدِّ

البرشيّة عىل تغيري  القدرة  القادرة عىل خلق عامٍل جديد يف ظّل عجز  الله  إنّها رحمة 

لينزع  يتدّخل  أن  الله  سائلًة  السامء  إىل  تنظر  وهي  شاخت  التي  فإليصابات  الواقع. 

نفسها  تجد  بل  ال  يوحّنا،  الجديَد  مولوَدها  حاملًة  نفَسها  تجُد  والحزَن،  العاَر  عنها 

يف  وولدتها  تجلّت  الله  فرحمة  الالمحدودة.  الله  رحمة  من  جديدة  والدٍة  حالة  يف 

مجتمعها كأمٍّ بعد أن كانت تُْعرَُف بالعاقر، ورحمة الله تجلّت للبرشيّة جمعاء بهذا 

عّد الطريق ويُهّيء الناس للخالص. من هنا إنّه من األساّيس أن ننظر  الطفل الّذي سيُ

إىل تجيلِّ رحمة الله يف حياتنا ونتَّكل عليها، فهي القادرة عىل تبديل واقع األمل الّذي 

واقَع فرٍح وطريًقا للخالص. نعيشه وتجعل منه 

܀ حنان الله

الّذي  اإلسم  بشأن  إليصابات  قالته  ما  عىل  بالتّأكيد  الحضور  ا  زكريّ يُفاِجىء 

هو  يوحّنا  ومعنى   ، (لو٦٣/١)  يوحّنا"  "اسمه  اللّوح  عىل  ويكتب  الصبّي  به  سيُدعى 

ويجعل من  للبرش  يرسل حنانه  الله  أن  هنا كيف  نتأمّل  يتحنّن.  الله  أو  الله  حنان 

عب  وت الّصارخ يف الربيّة، الّصوت الّذي يعدُّ الشَّ كّل إنساٍن منارة لحنانه، فيوحّنا الصَّ

ا  فعليًّ تجسيًدا  أصبح  للبرش،  الله  حنان  كامل  صورة  يحمل  الّذي  املخلّص  للقاء 

يوحّنا  عائلة  فِهَمْت  أجمعني.  البرش  حياة  ويف  وإليصابات  زكريا  حياة  يف  الله  لحنان 

أنَّ تجيلِّ حناِن الله يف حياتها هو مرشوٌع يفوُق إشعاُعه حدوَد العائلة الّصغرية ليتألأل 

شهادًة لحناِن الله يف سامء البرشيّة جمعاء.

عاجزًا  وصاَر  الطريق  أضلَّ  من  لكّل  الله  حناَن  حامًال  اليوم  أكون  أن  يل  كيف 

ة؟ إنّها دعوتنا أن نجّسد حنان الله يف واقعنا  عن إكتشاف حنان الله يف حياته اليوميّ

لحنان  أشهد  ليك  دعويت  إنّها  والقساوة،  والبعد  الغضب  بالحنان  يستبدل  بدأ  الّذي 

الّذي يرزح يف مخاٍض طويٍل وينظر متأّمالً أن يجد بقعة  الواقع البرشّي  الله يف هذا 

رجاء يسرتيح فيها يف أحضان حنان الله.

܀ قّوة الله 

تشهد  (لو٦٦/١)  معه."  كانت  الله  قّوة  ألّن  الطفل؟"  هذا  سيصبح  ماذا  "تُرى 

يف  وحزم  بشجاعٍة  يترصّف  فعًال  كان  املعمدان  يوحّنا  أنَّ  كيف  ة  اإلنجيليّ الّنصوص 

مواجهة كّل من ساوم عىل الحقيقة وعىل كلمة الله. ال بّد لنا أن نفهم من ذلك كيف 

ة  أّن قّوة الله كانت بالفعل مع يوحّنا يف مسريته. باإلضافة إىل ذلك إن تعّمقنا يف روحيّ

معناها  لتجد  الفائقة  والقدرة  جاعة  للشَّ البرشّي  املفهوم  تتعّدى  نجُدها  الله  قّوة 

تتجىل  الله  فقّوة  ه.  وحنانِ اللِه  رحمِة  ضوِء  عىل  فهِمها  من  نتمّكن  عندما  الحقيقيَّ 

رِحَم  الَّذي  فاللُه  والحنان،  الرَّحمة  مبفهوم  للقّوة،  البرشّي  املفهوِم  عن  بعيًدا  ا،  فعليًّ

والله  معه،  يده  كانت  مولوًدا جديًدا  أعطاها  عليها،  وتحنَّن  وإليصابات  ا  زكريّ عائلَة 

ا، ابَنه  الّذي رِحَم العائلة البرشيّة وتحنَّن عليها أعطاه ولًدا سابَق األزماِن، ولًدا عجيبً

صليِب  ليِب،  الصَّ عىل  بل  والعروِش  لطِة  بالسَّ ال  ُة  الفعليَّ قّوتُه  لتظهَر  الحبيَب 

القيامة. بالبرشيَّة إىل ميناء  الّذي سيعُرب  الخالِص 

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 (...)

اَم  ة، تَِحلُّ ِفيَها كَ َن ُمبارَكَ ُفوِسَنا َمساكِ َسة، َوِمْن نُ َل ُمَقدَّ ا َهياكِ إجَعْل اللهم ِمْن أَجَساِدنَ

اَم  كَ َنا  تَ ِسَن أَلْ ْق  َوأَطلِ َوَصايَاك،  َحِقيَقَة  لُِندرَِك  ا  َن ُعُقولَ ْر  أَنِ بَِشريَِك.  ا  يوحّن يف  لَْت  َحلَ

ُروُحَك،  ُه  لَ ترتاُح  ا  بً يِّ طَ ا  َعرْفً َنا،  واتِ َصلَ ْل  َواقبَ ُحَك.  تَُسبِّ كّناراٍت  ا،  زكريَّ لَِساَن  أَطلَقَت 

وس ِمَن اآلَن وإىل  يَك َوُروِحَك الُقدُّ لِّ زََماٍن، َمَع أَِب َدَك يف كُ لِّ ُوقٍْت، َومُنَجِّ َنْحَمَدَك يف كُ لِ

األبد. أمني.

(صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
حنانََك يا ربَّ األكوان

ْعُت َصاليِت، َك رَفَ يْ ܀ َحنانََك يا رَبَّ األكَواِن إلَ

باإلمياِن يَُرشُِّف معنى َحيايت. ا فَ نا إن أَْحيَ

ِجُل يف أَعامِقي، َجلْ ، يُ داَءَك يا َريبِّ ܀ َسِمْعُت نِ

اِق. َغِم الخفَّ الّن َمَع  قَلبي  تَجاَوُب يف  يَ َصًدى 

أَمُ املُشتاِق، فَِرسُْت ِبَهدِيَك يف َدريب َويِب ظَ

أُمِنيايِت. ِبه  أَُروِّي  الَعذِب  َك الصايف  َمنَهلِ لِ

܀ إلِهَي إن أدُعو فَام ِيل ِسواَك ُمِجيٌب نِدايئ،

ِيل ِبرِضاَك َعزايِئ. َقاِيل فَ وحنَي أَنُوُء بأَث

لَّ رَجايِئ، َديَك وكُ طَرَحُت ُمناَي وآمايل لَ

أنَت َمالِذي َوَمآِيل إليَك َوِفيَك نَجايِت. فَ



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

َنا يف األَرِض  لَ َقْد أََضأَت  لَ َها املَِسيُح، َشْمُس الِربِّ والَحّق،  أَيُّ

الُنوَر إىل  أَرِْسل هذا  نُورَِك املَِجيد.  ِقَك،  ِ ساِب ِة املُبَرشِّ ِبوَاِسطَ

ْحِيَي بالَقَداَسِة  ا، لِيَك نُ رَنَ ِنعَمِتَك َضاَمئِ ر ِب هِّ َنا، وَطَ ُعُقولِ

ِمَن اآلَن وإىل  وِس  الُقدُّ َوُروِحَك  يَك  أَِب املَْجَد وإىل  يَك  إِلَ َمَعُه  ذِكرَى ِميالِد ساِبِقَك، وَنُصِعَد 

األَبَد.                                                                    (صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

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

anteliasdiocese.com

٢أحد مولد يوحّنا

ترتيلة األحد
لحن َحْسُيا وَقِديُشا (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

اَب الرََجاءُ، تَطرَُب ِفيِه األَرُض تَزُهو الَساَمءُ، يالِد يوحّنا طَ ا، مِبِ ويَ لُ َهلِ

زُّ اآلباءُ. ِبياءُ، َويَعتَ ْفرَُح األَن يَ

܀܀܀

ِديرَا، ا قَ ْد وَاَىف َربًّ ا بابِن اللِه َجاَء بَِشريَا، َها املَِسيُح قَ ا، يوحّن ويَ لُ َهلِ

اْن. اْن، هَو الَفاِدي وَالَديَّ أُعِطَي ِملَء الُسلطَ

܀܀܀

ْمَت باالسِتشَهاِد، ْد أمَْتَ َك قَ ْنَت َمِجيَء الَفاِدي، َسْعيَ ا أَعلَ ا، يا يوحّن ويَ لُ َهلِ

َقاَمَة الَدرِْب. ْمَنا ِصْدَق الَقلِْب، واسِت َعلِّ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �ودل يوحّنا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

٢ صموئيل ٢/ ١-١٠
الرَّّب واتََّسَع فَمي عىل أَْعدايئ أليَنِّ قد فَرِحت بَخالِصَك  الرَّّب وارتَفع رَأيس ِب بي ِب لْ َهَج قَ تَ ܀ إِب

ِهنا ܀ ال تُكرِثوا ِمن كَالم  يَس أََحٌد ِسواَك ولَيَس َصخرٌَة كإِل وَس ِمثُل الرَّب ألَنَّه لَ ܀ ال قُدُّ

ٌه َعليٌم وازُِن األَعامل ܀ كُِرسَت ِقيسُّ  واِهكم ܀ ألَنَّ الرَّبَّ إِل التَّشاُمخ وال تَخرُْج وَقاَحٌة ِمَن أَفْ

وا عِن  فُّ ُفَسهم ِبالُخبِز والِجياُع كَ باعى آَجروا أَن الُقوَّة ܀ الشَّ وَن ِب َعرثِّ َل املُتَ ِدرين وتََرسبَ املُقتَ

لَت ܀ الرَّّب مُييت ويُْحيي يُحِدُر  ننَي ذَِب َر وَلََدت َسبَعًة والَكثريَة البَ الَعَمل ܀ حتَّى إِنَّ العاِق

ع ܀ يُنِهض املِْسكنَي عِن  َضُع ويَرفَ ْغنى يَ فِقُر ويُ إِىل َمثْوى األَمواِت ُويصِعُد ِمنه ܀ الرَّّب يُ

َسه مع الُعظَامء ويورِثَه َعرَش املَجد ܀ ألَنَّ لِلرَّبِّ أَعِمَدَة  اب يُقيُم الَفقرَي ِمَن املَزبَلة لِيُجلِ الرتُّ

ه واألَْرشاُر يف الظَّالم يَزولون ألَنَّه ال  يا ܀ يَحَفُظ أَقْداَم أَْصِفيائِ نْ يها الدُّ األَرض وقد وََضَع علَ

امء ܀ الرَّّب  لِّ ِمنهام يُرِعُد ِمَن السَّ ون وعىل كُ ه ܀ ُمخاِصمو الرَّبِّ يَنَكِرسَ ُب إنْسان بُقوَّتِ يَغلِ

والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  َمسيِحه  رَأَس  ويَرفَع  ِكه  َملِ لِ ِعزًَّة  َهُب  يَ األَرْض  أَقاِيصَ  يَديُن 

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 (غل ٢١/٤-١/٥)

َقى أَحرارًا. بْ َن ا لِ رَنَ ْد َحرَّ ْل أَوْالُد الُحرَّة. إِنَّ املَِسيَح قَ ا أَوْالَد َجاِريَة، بَ ْسَن " لَ

وِديَّة." الُعبُ لِِنريِ  تَخَضُعوَن  تَُعوُدوا  إِذًا وال  وا  تُ اثْبُ فَ

     
              

( لو ١/ ٧٦)                 
  

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

(لو ٥٧/١-٦٦)

َم  َعظَّ ْد  قَ الرَبَّ  أَنَّ  اِربُها  وأَقَ َها  ِجريانُ وَسِمَع  ًنا.  ابْ َدِت  َولَ فَ د،  لِ تَ لِ اَت  إِليَصابَ اُن  زََم تَمَّ 

يِه  أَِب باْسِم  ْوُه  وَسمَّ الَصِبّي،  ُنوا  ْخِت يَ لِ َجاُؤوا  الثَاِمِن  ْوِم  اليَ ويف  َمَعَها.  َفرُِحوا  فَ َها،  لَ ُه  رَْحَمتَ

ِتِك  رابَ قَ يف  أََحَد  «ال  َها:  لَ وا  فَقالُ يوحّنا!».  ى  يَُسمَّ ْل  بَ «ال!  َوقالَْت:  ُه  أُمُّ فأََجابَْت  ا.  ِريَّ زَكَ

«إِْسُمُه  تَب:  ْوًحا وكَ لَ َب  لَ فطَ ُه.  يَ َسمِّ يُ أَْن  يُريُد  َماذَا  يِه  أَِب إِىل  وأََشاُروا  االْسم».  ِبهَذا  ْدَعى  يُ

ُم  َكلَّ تَ يَ َوَجَعَل  ُه،  لَِسانُ َق  لَ وانْطَ ا،  ِريَّ زَكَ ُم  فَ ْجأًَة  فَ َح  َفتَ وانْ َجِميُعُهم.  وا  بُ َعجَّ تَ فَ يوحّنا!». 

َث الَناُس ِبُكلِّ  هِذِه األُُموِر يف  ِهم، وتََحدَّ اْستَوىل الَخوُْف عىل َجِميعِ ِجريانِ ارُِك الله، فَ بَ ويُ

هَذا  َعَىس  «ما  ائِالً:  قَ ِه  ِب لْ قَ يف  ُه  ْحَفظُ يَ بذلَِك  َسِمَع   َمْن  لُّ  كُ وكاَن  ُهوِديَّة.  اليَ ِل  َجبَ لِّ  كُ

ا َمَعُه. ُد الرَبِّ َحقًّ يَ ْفُل أَْن يَُكون؟». وكانَْت  الطِّ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس ماهر بطيش)

܀ رحمة الله 

لها  أظهر  "قد  الله  أّن  الجميع  فيعلن  العاقر  إليصابات  حياِة  يف  ل  يتدخَّ الله 

األبويّة  الله  لنظرة  مجّسًدا  اإلنجييل  املشهد  هذا  لنا  يبدو   .(٥٨/١ (لو  عظيمة"  رحمة 

ُد واقعهم وينقلهم من حالة الحزن إىل حالة الفرح.  نحو البرش، الّتي من خاللها يجدِّ

البرشيّة عىل تغيري  القدرة  القادرة عىل خلق عامٍل جديد يف ظّل عجز  الله  إنّها رحمة 

لينزع  يتدّخل  أن  الله  سائلًة  السامء  إىل  تنظر  وهي  شاخت  التي  فإليصابات  الواقع. 

نفسها  تجد  بل  ال  يوحّنا،  الجديَد  مولوَدها  حاملًة  نفَسها  تجُد  والحزَن،  العاَر  عنها 

يف  وولدتها  تجلّت  الله  فرحمة  الالمحدودة.  الله  رحمة  من  جديدة  والدٍة  حالة  يف 

مجتمعها كأمٍّ بعد أن كانت تُْعرَُف بالعاقر، ورحمة الله تجلّت للبرشيّة جمعاء بهذا 

عّد الطريق ويُهّيء الناس للخالص. من هنا إنّه من األساّيس أن ننظر  الطفل الّذي سيُ

إىل تجيلِّ رحمة الله يف حياتنا ونتَّكل عليها، فهي القادرة عىل تبديل واقع األمل الّذي 

واقَع فرٍح وطريًقا للخالص. نعيشه وتجعل منه 

܀ حنان الله

الّذي  اإلسم  بشأن  إليصابات  قالته  ما  عىل  بالتّأكيد  الحضور  ا  زكريّ يُفاِجىء 

هو  يوحّنا  ومعنى   ، (لو٦٣/١)  يوحّنا"  "اسمه  اللّوح  عىل  ويكتب  الصبّي  به  سيُدعى 

ويجعل من  للبرش  يرسل حنانه  الله  أن  هنا كيف  نتأمّل  يتحنّن.  الله  أو  الله  حنان 

عب  وت الّصارخ يف الربيّة، الّصوت الّذي يعدُّ الشَّ كّل إنساٍن منارة لحنانه، فيوحّنا الصَّ

ا  فعليًّ تجسيًدا  أصبح  للبرش،  الله  حنان  كامل  صورة  يحمل  الّذي  املخلّص  للقاء 

يوحّنا  عائلة  فِهَمْت  أجمعني.  البرش  حياة  ويف  وإليصابات  زكريا  حياة  يف  الله  لحنان 

أنَّ تجيلِّ حناِن الله يف حياتها هو مرشوٌع يفوُق إشعاُعه حدوَد العائلة الّصغرية ليتألأل 

شهادًة لحناِن الله يف سامء البرشيّة جمعاء.

عاجزًا  وصاَر  الطريق  أضلَّ  من  لكّل  الله  حناَن  حامًال  اليوم  أكون  أن  يل  كيف 

ة؟ إنّها دعوتنا أن نجّسد حنان الله يف واقعنا  عن إكتشاف حنان الله يف حياته اليوميّ

لحنان  أشهد  ليك  دعويت  إنّها  والقساوة،  والبعد  الغضب  بالحنان  يستبدل  بدأ  الّذي 

الّذي يرزح يف مخاٍض طويٍل وينظر متأّمالً أن يجد بقعة  الواقع البرشّي  الله يف هذا 

رجاء يسرتيح فيها يف أحضان حنان الله.

܀ قّوة الله 

تشهد  (لو٦٦/١)  معه."  كانت  الله  قّوة  ألّن  الطفل؟"  هذا  سيصبح  ماذا  "تُرى 

يف  وحزم  بشجاعٍة  يترصّف  فعًال  كان  املعمدان  يوحّنا  أنَّ  كيف  ة  اإلنجيليّ الّنصوص 

مواجهة كّل من ساوم عىل الحقيقة وعىل كلمة الله. ال بّد لنا أن نفهم من ذلك كيف 

ة  أّن قّوة الله كانت بالفعل مع يوحّنا يف مسريته. باإلضافة إىل ذلك إن تعّمقنا يف روحيّ

معناها  لتجد  الفائقة  والقدرة  جاعة  للشَّ البرشّي  املفهوم  تتعّدى  نجُدها  الله  قّوة 

تتجىل  الله  فقّوة  ه.  وحنانِ اللِه  رحمِة  ضوِء  عىل  فهِمها  من  نتمّكن  عندما  الحقيقيَّ 

رِحَم  الَّذي  فاللُه  والحنان،  الرَّحمة  مبفهوم  للقّوة،  البرشّي  املفهوِم  عن  بعيًدا  ا،  فعليًّ

والله  معه،  يده  كانت  مولوًدا جديًدا  أعطاها  عليها،  وتحنَّن  وإليصابات  ا  زكريّ عائلَة 

ا، ابَنه  الّذي رِحَم العائلة البرشيّة وتحنَّن عليها أعطاه ولًدا سابَق األزماِن، ولًدا عجيبً

صليِب  ليِب،  الصَّ عىل  بل  والعروِش  لطِة  بالسَّ ال  ُة  الفعليَّ قّوتُه  لتظهَر  الحبيَب 

القيامة. بالبرشيَّة إىل ميناء  الّذي سيعُرب  الخالِص 

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 (...)

اَم  ة، تَِحلُّ ِفيَها كَ َن ُمبارَكَ ُفوِسَنا َمساكِ َسة، َوِمْن نُ َل ُمَقدَّ ا َهياكِ إجَعْل اللهم ِمْن أَجَساِدنَ

اَم  كَ َنا  تَ ِسَن أَلْ ْق  َوأَطلِ َوَصايَاك،  َحِقيَقَة  لُِندرَِك  ا  َن ُعُقولَ ْر  أَنِ بَِشريَِك.  ا  يوحّن يف  لَْت  َحلَ

ُروُحَك،  ُه  لَ ترتاُح  ا  بً يِّ طَ ا  َعرْفً َنا،  واتِ َصلَ ْل  َواقبَ ُحَك.  تَُسبِّ كّناراٍت  ا،  زكريَّ لَِساَن  أَطلَقَت 

وس ِمَن اآلَن وإىل  يَك َوُروِحَك الُقدُّ لِّ زََماٍن، َمَع أَِب َدَك يف كُ لِّ ُوقٍْت، َومُنَجِّ َنْحَمَدَك يف كُ لِ

األبد. أمني.

(صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
حنانََك يا ربَّ األكوان

ْعُت َصاليِت، َك رَفَ يْ ܀ َحنانََك يا رَبَّ األكَواِن إلَ

باإلمياِن يَُرشُِّف معنى َحيايت. ا فَ نا إن أَْحيَ

ِجُل يف أَعامِقي، َجلْ ، يُ داَءَك يا َريبِّ ܀ َسِمْعُت نِ

اِق. َغِم الخفَّ الّن َمَع  قَلبي  تَجاَوُب يف  يَ َصًدى 

أَمُ املُشتاِق، فَِرسُْت ِبَهدِيَك يف َدريب َويِب ظَ

أُمِنيايِت. ِبه  أَُروِّي  الَعذِب  َك الصايف  َمنَهلِ لِ

܀ إلِهَي إن أدُعو فَام ِيل ِسواَك ُمِجيٌب نِدايئ،

ِيل ِبرِضاَك َعزايِئ. َقاِيل فَ وحنَي أَنُوُء بأَث

لَّ رَجايِئ، َديَك وكُ طَرَحُت ُمناَي وآمايل لَ

أنَت َمالِذي َوَمآِيل إليَك َوِفيَك نَجايِت. فَ



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

َنا يف األَرِض  لَ َقْد أََضأَت  لَ َها املَِسيُح، َشْمُس الِربِّ والَحّق،  أَيُّ

الُنوَر إىل  أَرِْسل هذا  نُورَِك املَِجيد.  ِقَك،  ِ ساِب ِة املُبَرشِّ ِبوَاِسطَ

ْحِيَي بالَقَداَسِة  ا، لِيَك نُ رَنَ ِنعَمِتَك َضاَمئِ ر ِب هِّ َنا، وَطَ ُعُقولِ

ِمَن اآلَن وإىل  وِس  الُقدُّ َوُروِحَك  يَك  أَِب املَْجَد وإىل  يَك  إِلَ َمَعُه  ذِكرَى ِميالِد ساِبِقَك، وَنُصِعَد 

األَبَد.                                                                    (صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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٣

ترتيلة األحد
لحن َحْسُيا وَقِديُشا (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

اَب الرََجاءُ، تَطرَُب ِفيِه األَرُض تَزُهو الَساَمءُ، يالِد يوحّنا طَ ا، مِبِ ويَ لُ َهلِ

زُّ اآلباءُ. ِبياءُ، َويَعتَ ْفرَُح األَن يَ

܀܀܀

ِديرَا، ا قَ ْد وَاَىف َربًّ ا بابِن اللِه َجاَء بَِشريَا، َها املَِسيُح قَ ا، يوحّن ويَ لُ َهلِ

اْن. اْن، هَو الَفاِدي وَالَديَّ أُعِطَي ِملَء الُسلطَ

܀܀܀

ْمَت باالسِتشَهاِد، ْد أمَْتَ َك قَ ْنَت َمِجيَء الَفاِدي، َسْعيَ ا أَعلَ ا، يا يوحّن ويَ لُ َهلِ

َقاَمَة الَدرِْب. ْمَنا ِصْدَق الَقلِْب، واسِت َعلِّ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �ودل يوحّنا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

٢ صموئيل ٢/ ١-١٠
الرَّّب واتََّسَع فَمي عىل أَْعدايئ أليَنِّ قد فَرِحت بَخالِصَك  الرَّّب وارتَفع رَأيس ِب بي ِب لْ َهَج قَ تَ ܀ إِب

ِهنا ܀ ال تُكرِثوا ِمن كَالم  يَس أََحٌد ِسواَك ولَيَس َصخرٌَة كإِل وَس ِمثُل الرَّب ألَنَّه لَ ܀ ال قُدُّ

ٌه َعليٌم وازُِن األَعامل ܀ كُِرسَت ِقيسُّ  واِهكم ܀ ألَنَّ الرَّبَّ إِل التَّشاُمخ وال تَخرُْج وَقاَحٌة ِمَن أَفْ

وا عِن  فُّ ُفَسهم ِبالُخبِز والِجياُع كَ باعى آَجروا أَن الُقوَّة ܀ الشَّ وَن ِب َعرثِّ َل املُتَ ِدرين وتََرسبَ املُقتَ

لَت ܀ الرَّّب مُييت ويُْحيي يُحِدُر  ننَي ذَِب َر وَلََدت َسبَعًة والَكثريَة البَ الَعَمل ܀ حتَّى إِنَّ العاِق

ع ܀ يُنِهض املِْسكنَي عِن  َضُع ويَرفَ ْغنى يَ فِقُر ويُ إِىل َمثْوى األَمواِت ُويصِعُد ِمنه ܀ الرَّّب يُ

َسه مع الُعظَامء ويورِثَه َعرَش املَجد ܀ ألَنَّ لِلرَّبِّ أَعِمَدَة  اب يُقيُم الَفقرَي ِمَن املَزبَلة لِيُجلِ الرتُّ

ه واألَْرشاُر يف الظَّالم يَزولون ألَنَّه ال  يا ܀ يَحَفُظ أَقْداَم أَْصِفيائِ نْ يها الدُّ األَرض وقد وََضَع علَ

امء ܀ الرَّّب  لِّ ِمنهام يُرِعُد ِمَن السَّ ون وعىل كُ ه ܀ ُمخاِصمو الرَّبِّ يَنَكِرسَ ُب إنْسان بُقوَّتِ يَغلِ

والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  َمسيِحه  رَأَس  ويَرفَع  ِكه  َملِ لِ ِعزًَّة  َهُب  يَ األَرْض  أَقاِيصَ  يَديُن 

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 (غل ٢١/٤-١/٥)

َقى أَحرارًا. بْ َن ا لِ رَنَ ْد َحرَّ ْل أَوْالُد الُحرَّة. إِنَّ املَِسيَح قَ ا أَوْالَد َجاِريَة، بَ ْسَن " لَ

وِديَّة." الُعبُ لِِنريِ  تَخَضُعوَن  تَُعوُدوا  إِذًا وال  وا  تُ اثْبُ فَ

     
              

( لو ١/ ٧٦)                 
  

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

(لو ٥٧/١-٦٦)

َم  َعظَّ ْد  قَ الرَبَّ  أَنَّ  ها  اِربُ وأَقَ َها  ِجريانُ وَسِمَع  ًنا.  ابْ َدِت  َولَ فَ د،  لِ تَ لِ اَت  إِليَصابَ اُن  زََم تَمَّ 

يِه  أَِب باْسِم  ْوُه  وَسمَّ الَصِبّي،  ُنوا  ْخِت يَ لِ َجاُؤوا  الثَاِمِن  ْوِم  اليَ ويف  َمَعَها.  َفرُِحوا  فَ َها،  لَ ُه  رَْحَمتَ

ِتِك  رابَ قَ يف  أََحَد  «ال  َها:  لَ وا  فَقالُ يوحّنا!».  ى  يَُسمَّ ْل  بَ «ال!  َوقالَْت:  ُه  أُمُّ فأََجابَْت  ا.  ِريَّ زَكَ

«إِْسُمُه  تَب:  ْوًحا وكَ لَ َب  لَ فطَ ُه.  يَ َسمِّ يُ أَْن  يُريُد  َماذَا  يِه  أَِب إِىل  وأََشاُروا  االْسم».  ِبهَذا  ْدَعى  يُ

ُم  َكلَّ تَ يَ َوَجَعَل  ُه،  لَِسانُ َق  لَ وانْطَ ا،  ِريَّ زَكَ ُم  فَ ْجأًَة  فَ َح  َفتَ وانْ َجِميُعُهم.  وا  بُ َعجَّ تَ فَ يوحّنا!». 

َث الَناُس ِبُكلِّ  هِذِه األُُموِر يف  ِهم، وتََحدَّ اْستَوىل الَخوُْف عىل َجِميعِ ِجريانِ ارُِك الله، فَ بَ ويُ

هَذا  َعَىس  «ما  ائِالً:  قَ ِه  ِب لْ قَ يف  ُه  ْحَفظُ يَ بذلَِك  َسِمَع   َمْن  لُّ  كُ وكاَن  ُهوِديَّة.  اليَ ِل  َجبَ لِّ  كُ

ا َمَعُه. ُد الرَبِّ َحقًّ يَ ْفُل أَْن يَُكون؟». وكانَْت  الطِّ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس ماهر بطيش)

܀ رحمة الله 

لها  أظهر  "قد  الله  أّن  الجميع  فيعلن  العاقر  إليصابات  حياِة  يف  ل  يتدخَّ الله 

األبويّة  الله  لنظرة  مجّسًدا  اإلنجييل  املشهد  هذا  لنا  يبدو   .(٥٨/١ (لو  عظيمة"  رحمة 

ُد واقعهم وينقلهم من حالة الحزن إىل حالة الفرح.  نحو البرش، الّتي من خاللها يجدِّ

البرشيّة عىل تغيري  القدرة  القادرة عىل خلق عامٍل جديد يف ظّل عجز  الله  إنّها رحمة 

لينزع  يتدّخل  أن  الله  سائلًة  السامء  إىل  تنظر  وهي  شاخت  التي  فإليصابات  الواقع. 

نفسها  تجد  بل  ال  يوحّنا،  الجديَد  مولوَدها  حاملًة  نفَسها  تجُد  والحزَن،  العاَر  عنها 

يف  وولدتها  تجلّت  الله  فرحمة  الالمحدودة.  الله  رحمة  من  جديدة  والدٍة  حالة  يف 

مجتمعها كأمٍّ بعد أن كانت تُْعرَُف بالعاقر، ورحمة الله تجلّت للبرشيّة جمعاء بهذا 

عّد الطريق ويُهّيء الناس للخالص. من هنا إنّه من األساّيس أن ننظر  الطفل الّذي سيُ

إىل تجيلِّ رحمة الله يف حياتنا ونتَّكل عليها، فهي القادرة عىل تبديل واقع األمل الّذي 

واقَع فرٍح وطريًقا للخالص. نعيشه وتجعل منه 

܀ حنان الله

الّذي  اإلسم  بشأن  إليصابات  قالته  ما  عىل  بالتّأكيد  الحضور  ا  زكريّ يُفاِجىء 

هو  يوحّنا  ومعنى   ، (لو٦٣/١)  يوحّنا"  "اسمه  اللّوح  عىل  ويكتب  الصبّي  به  سيُدعى 

ويجعل من  للبرش  يرسل حنانه  الله  أن  هنا كيف  نتأمّل  يتحنّن.  الله  أو  الله  حنان 

عب  وت الّصارخ يف الربيّة، الّصوت الّذي يعدُّ الشَّ كّل إنساٍن منارة لحنانه، فيوحّنا الصَّ

ا  فعليًّ تجسيًدا  أصبح  للبرش،  الله  حنان  كامل  صورة  يحمل  الّذي  املخلّص  للقاء 

يوحّنا  عائلة  فِهَمْت  أجمعني.  البرش  حياة  ويف  وإليصابات  زكريا  حياة  يف  الله  لحنان 

أنَّ تجيلِّ حناِن الله يف حياتها هو مرشوٌع يفوُق إشعاُعه حدوَد العائلة الّصغرية ليتألأل 

شهادًة لحناِن الله يف سامء البرشيّة جمعاء.

عاجزًا  وصاَر  الطريق  أضلَّ  من  لكّل  الله  حناَن  حامًال  اليوم  أكون  أن  يل  كيف 

ة؟ إنّها دعوتنا أن نجّسد حنان الله يف واقعنا  عن إكتشاف حنان الله يف حياته اليوميّ

لحنان  أشهد  ليك  دعويت  إنّها  والقساوة،  والبعد  الغضب  بالحنان  يستبدل  بدأ  الّذي 

الّذي يرزح يف مخاٍض طويٍل وينظر متأّمالً أن يجد بقعة  الواقع البرشّي  الله يف هذا 

رجاء يسرتيح فيها يف أحضان حنان الله.

أحد مولد يوحّنا

܀ قّوة الله 

تشهد  (لو٦٦/١)  معه."  كانت  الله  قّوة  ألّن  الطفل؟"  هذا  سيصبح  ماذا  "تُرى 

يف  وحزم  بشجاعٍة  يترصّف  فعًال  كان  املعمدان  يوحّنا  أنَّ  كيف  ة  اإلنجيليّ الّنصوص 

مواجهة كّل من ساوم عىل الحقيقة وعىل كلمة الله. ال بّد لنا أن نفهم من ذلك كيف 

ة  أّن قّوة الله كانت بالفعل مع يوحّنا يف مسريته. باإلضافة إىل ذلك إن تعّمقنا يف روحيّ

معناها  لتجد  الفائقة  والقدرة  جاعة  للشَّ البرشّي  املفهوم  تتعّدى  نجُدها  الله  قّوة 

تتجىل  الله  فقّوة  ه.  وحنانِ اللِه  رحمِة  ضوِء  عىل  فهِمها  من  نتمّكن  عندما  الحقيقيَّ 

رِحَم  الَّذي  فاللُه  والحنان،  الرَّحمة  مبفهوم  للقّوة،  البرشّي  املفهوِم  عن  بعيًدا  ا،  فعليًّ

والله  معه،  يده  كانت  مولوًدا جديًدا  أعطاها  عليها،  وتحنَّن  وإليصابات  ا  زكريّ عائلَة 

ا، ابَنه  الّذي رِحَم العائلة البرشيّة وتحنَّن عليها أعطاه ولًدا سابَق األزماِن، ولًدا عجيبً

صليِب  ليِب،  الصَّ عىل  بل  والعروِش  لطِة  بالسَّ ال  ُة  الفعليَّ قّوتُه  لتظهَر  الحبيَب 

القيامة. بالبرشيَّة إىل ميناء  الّذي سيعُرب  الخالِص 

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 (...)

اَم  ة، تَِحلُّ ِفيَها كَ َن ُمبارَكَ ُفوِسَنا َمساكِ َسة، َوِمْن نُ َل ُمَقدَّ ا َهياكِ إجَعْل اللهم ِمْن أَجَساِدنَ

اَم  كَ َنا  تَ ِسَن أَلْ ْق  َوأَطلِ َوَصايَاك،  َحِقيَقَة  لُِندرَِك  ا  َن ُعُقولَ ْر  أَنِ بَِشريَِك.  ا  يوحّن يف  لَْت  َحلَ

ُروُحَك،  ُه  لَ ترتاُح  ا  بً يِّ طَ ا  َعرْفً َنا،  واتِ َصلَ ْل  َواقبَ ُحَك.  تَُسبِّ كّناراٍت  ا،  زكريَّ لَِساَن  أَطلَقَت 

وس ِمَن اآلَن وإىل  يَك َوُروِحَك الُقدُّ لِّ زََماٍن، َمَع أَِب َدَك يف كُ لِّ ُوقٍْت، َومُنَجِّ َنْحَمَدَك يف كُ لِ

األبد. أمني.

(صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
حنانََك يا ربَّ األكوان

ْعُت َصاليِت، َك رَفَ يْ ܀ َحنانََك يا رَبَّ األكَواِن إلَ

باإلمياِن يَُرشُِّف معنى َحيايت. ا فَ نا إن أَْحيَ

ِجُل يف أَعامِقي، َجلْ ، يُ داَءَك يا َريبِّ ܀ َسِمْعُت نِ

اِق. َغِم الخفَّ الّن َمَع  قَلبي  تَجاَوُب يف  يَ َصًدى 

أَمُ املُشتاِق، فَِرسُْت ِبَهدِيَك يف َدريب َويِب ظَ

أُمِنيايِت. ِبه  أَُروِّي  الَعذِب  َك الصايف  َمنَهلِ لِ

܀ إلِهَي إن أدُعو فَام ِيل ِسواَك ُمِجيٌب نِدايئ،

ِيل ِبرِضاَك َعزايِئ. َقاِيل فَ وحنَي أَنُوُء بأَث

لَّ رَجايِئ، َديَك وكُ طَرَحُت ُمناَي وآمايل لَ

أنَت َمالِذي َوَمآِيل إليَك َوِفيَك نَجايِت. فَ



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

َنا يف األَرِض  لَ َقْد أََضأَت  لَ َها املَِسيُح، َشْمُس الِربِّ والَحّق،  أَيُّ

الُنوَر إىل  أَرِْسل هذا  نُورَِك املَِجيد.  ِقَك،  ِ ساِب ِة املُبَرشِّ ِبوَاِسطَ

ْحِيَي بالَقَداَسِة  ا، لِيَك نُ رَنَ ِنعَمِتَك َضاَمئِ ر ِب هِّ َنا، وَطَ ُعُقولِ

ِمَن اآلَن وإىل  وِس  الُقدُّ َوُروِحَك  يَك  أَِب املَْجَد وإىل  يَك  إِلَ َمَعُه  ذِكرَى ِميالِد ساِبِقَك، وَنُصِعَد 

األَبَد.                                                                    (صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن َحْسُيا وَقِديُشا (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

اَب الرََجاءُ، تَطرَُب ِفيِه األَرُض تَزُهو الَساَمءُ، يالِد يوحّنا طَ ا، مِبِ ويَ لُ َهلِ

زُّ اآلباءُ. ِبياءُ، َويَعتَ ْفرَُح األَن يَ

܀܀܀

ِديرَا، ا قَ ْد وَاَىف َربًّ ا بابِن اللِه َجاَء بَِشريَا، َها املَِسيُح قَ ا، يوحّن ويَ لُ َهلِ

اْن. اْن، هَو الَفاِدي وَالَديَّ أُعِطَي ِملَء الُسلطَ

܀܀܀

ْمَت باالسِتشَهاِد، ْد أمَْتَ َك قَ ْنَت َمِجيَء الَفاِدي، َسْعيَ ا أَعلَ ا، يا يوحّن ويَ لُ َهلِ

َقاَمَة الَدرِْب. ْمَنا ِصْدَق الَقلِْب، واسِت َعلِّ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �ودل يوحّنا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

٢ صموئيل ٢/ ١-١٠
الرَّّب واتََّسَع فَمي عىل أَْعدايئ أليَنِّ قد فَرِحت بَخالِصَك  الرَّّب وارتَفع رَأيس ِب بي ِب لْ َهَج قَ تَ ܀ إِب

ِهنا ܀ ال تُكرِثوا ِمن كَالم  يَس أََحٌد ِسواَك ولَيَس َصخرٌَة كإِل وَس ِمثُل الرَّب ألَنَّه لَ ܀ ال قُدُّ

ٌه َعليٌم وازُِن األَعامل ܀ كُِرسَت ِقيسُّ  واِهكم ܀ ألَنَّ الرَّبَّ إِل التَّشاُمخ وال تَخرُْج وَقاَحٌة ِمَن أَفْ

وا عِن  فُّ ُفَسهم ِبالُخبِز والِجياُع كَ باعى آَجروا أَن الُقوَّة ܀ الشَّ وَن ِب َعرثِّ َل املُتَ ِدرين وتََرسبَ املُقتَ

لَت ܀ الرَّّب مُييت ويُْحيي يُحِدُر  ننَي ذَِب َر وَلََدت َسبَعًة والَكثريَة البَ الَعَمل ܀ حتَّى إِنَّ العاِق

ع ܀ يُنِهض املِْسكنَي عِن  َضُع ويَرفَ ْغنى يَ فِقُر ويُ إِىل َمثْوى األَمواِت ُويصِعُد ِمنه ܀ الرَّّب يُ

َسه مع الُعظَامء ويورِثَه َعرَش املَجد ܀ ألَنَّ لِلرَّبِّ أَعِمَدَة  اب يُقيُم الَفقرَي ِمَن املَزبَلة لِيُجلِ الرتُّ

ه واألَْرشاُر يف الظَّالم يَزولون ألَنَّه ال  يا ܀ يَحَفُظ أَقْداَم أَْصِفيائِ نْ يها الدُّ األَرض وقد وََضَع علَ

امء ܀ الرَّّب  لِّ ِمنهام يُرِعُد ِمَن السَّ ون وعىل كُ ه ܀ ُمخاِصمو الرَّبِّ يَنَكِرسَ ُب إنْسان بُقوَّتِ يَغلِ

والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  َمسيِحه  رَأَس  ويَرفَع  ِكه  َملِ لِ ِعزًَّة  َهُب  يَ األَرْض  أَقاِيصَ  يَديُن 

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 (غل ٢١/٤-١/٥)

َقى أَحرارًا. بْ َن ا لِ رَنَ ْد َحرَّ ْل أَوْالُد الُحرَّة. إِنَّ املَِسيَح قَ ا أَوْالَد َجاِريَة، بَ ْسَن " لَ

وِديَّة." الُعبُ لِِنريِ  تَخَضُعوَن  تَُعوُدوا  إِذًا وال  وا  تُ اثْبُ فَ

     
              

( لو ١/ ٧٦)                 
  

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

(لو ٥٧/١-٦٦)

َم  َعظَّ ْد  قَ الرَبَّ  أَنَّ  ها  اِربُ وأَقَ َها  ِجريانُ وَسِمَع  ًنا.  ابْ َدِت  َولَ فَ د،  لِ تَ لِ اَت  إِليَصابَ اُن  زََم تَمَّ 

يِه  أَِب باْسِم  ْوُه  وَسمَّ الَصِبّي،  ُنوا  ْخِت يَ لِ َجاُؤوا  الثَاِمِن  ْوِم  اليَ ويف  َمَعَها.  َفرُِحوا  فَ َها،  لَ ُه  رَْحَمتَ

ِتِك  رابَ قَ يف  أََحَد  «ال  َها:  لَ وا  فَقالُ يوحّنا!».  ى  يَُسمَّ ْل  بَ «ال!  َوقالَْت:  ُه  أُمُّ فأََجابَْت  ا.  ِريَّ زَكَ

«إِْسُمُه  تَب:  ْوًحا وكَ لَ َب  لَ فطَ ُه.  يَ َسمِّ يُ أَْن  يُريُد  َماذَا  يِه  أَِب إِىل  وأََشاُروا  االْسم».  ِبهَذا  ْدَعى  يُ

ُم  َكلَّ تَ يَ َوَجَعَل  ُه،  لَِسانُ َق  لَ وانْطَ ا،  ِريَّ زَكَ ُم  فَ ْجأًَة  فَ َح  َفتَ وانْ َجِميُعُهم.  وا  بُ َعجَّ تَ فَ يوحّنا!». 

َث الَناُس ِبُكلِّ  هِذِه األُُموِر يف  ِهم، وتََحدَّ اْستَوىل الَخوُْف عىل َجِميعِ ِجريانِ ارُِك الله، فَ بَ ويُ

هَذا  َعَىس  «ما  ائِالً:  قَ ِه  ِب لْ قَ يف  ُه  ْحَفظُ يَ بذلَِك  َسِمَع   َمْن  لُّ  كُ وكاَن  ُهوِديَّة.  اليَ ِل  َجبَ لِّ  كُ

ا َمَعُه. ُد الرَبِّ َحقًّ يَ ْفُل أَْن يَُكون؟». وكانَْت  الطِّ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس ماهر بطيش)

܀ رحمة الله 

لها  أظهر  "قد  الله  أّن  الجميع  فيعلن  العاقر  إليصابات  حياِة  يف  ل  يتدخَّ الله 

األبويّة  الله  لنظرة  مجّسًدا  اإلنجييل  املشهد  هذا  لنا  يبدو   .(٥٨/١ (لو  عظيمة"  رحمة 

ُد واقعهم وينقلهم من حالة الحزن إىل حالة الفرح.  نحو البرش، الّتي من خاللها يجدِّ

البرشيّة عىل تغيري  القدرة  القادرة عىل خلق عامٍل جديد يف ظّل عجز  الله  إنّها رحمة 

لينزع  يتدّخل  أن  الله  سائلًة  السامء  إىل  تنظر  وهي  شاخت  التي  فإليصابات  الواقع. 

نفسها  تجد  بل  ال  يوحّنا،  الجديَد  مولوَدها  حاملًة  نفَسها  تجُد  والحزَن،  العاَر  عنها 

يف  وولدتها  تجلّت  الله  فرحمة  الالمحدودة.  الله  رحمة  من  جديدة  والدٍة  حالة  يف 

مجتمعها كأمٍّ بعد أن كانت تُْعرَُف بالعاقر، ورحمة الله تجلّت للبرشيّة جمعاء بهذا 

عّد الطريق ويُهّيء الناس للخالص. من هنا إنّه من األساّيس أن ننظر  الطفل الّذي سيُ

إىل تجيلِّ رحمة الله يف حياتنا ونتَّكل عليها، فهي القادرة عىل تبديل واقع األمل الّذي 

واقَع فرٍح وطريًقا للخالص. نعيشه وتجعل منه 

܀ حنان الله

الّذي  اإلسم  بشأن  إليصابات  قالته  ما  عىل  بالتّأكيد  الحضور  ا  زكريّ يُفاِجىء 

هو  يوحّنا  ومعنى   ، (لو٦٣/١)  يوحّنا"  "اسمه  اللّوح  عىل  ويكتب  الصبّي  به  سيُدعى 

ويجعل من  للبرش  يرسل حنانه  الله  أن  هنا كيف  نتأمّل  يتحنّن.  الله  أو  الله  حنان 

عب  وت الّصارخ يف الربيّة، الّصوت الّذي يعدُّ الشَّ كّل إنساٍن منارة لحنانه، فيوحّنا الصَّ

ا  فعليًّ تجسيًدا  أصبح  للبرش،  الله  حنان  كامل  صورة  يحمل  الّذي  املخلّص  للقاء 

يوحّنا  عائلة  فِهَمْت  أجمعني.  البرش  حياة  ويف  وإليصابات  زكريا  حياة  يف  الله  لحنان 

أنَّ تجيلِّ حناِن الله يف حياتها هو مرشوٌع يفوُق إشعاُعه حدوَد العائلة الّصغرية ليتألأل 

شهادًة لحناِن الله يف سامء البرشيّة جمعاء.

عاجزًا  وصاَر  الطريق  أضلَّ  من  لكّل  الله  حناَن  حامًال  اليوم  أكون  أن  يل  كيف 

ة؟ إنّها دعوتنا أن نجّسد حنان الله يف واقعنا  عن إكتشاف حنان الله يف حياته اليوميّ

لحنان  أشهد  ليك  دعويت  إنّها  والقساوة،  والبعد  الغضب  بالحنان  يستبدل  بدأ  الّذي 

الّذي يرزح يف مخاٍض طويٍل وينظر متأّمالً أن يجد بقعة  الواقع البرشّي  الله يف هذا 

رجاء يسرتيح فيها يف أحضان حنان الله.

أحد مولد يوحّنا

܀ قّوة الله 

تشهد  (لو٦٦/١)  معه."  كانت  الله  قّوة  ألّن  الطفل؟"  هذا  سيصبح  ماذا  "تُرى 

يف  وحزم  بشجاعٍة  يترصّف  فعًال  كان  املعمدان  يوحّنا  أنَّ  كيف  ة  اإلنجيليّ الّنصوص 

مواجهة كّل من ساوم عىل الحقيقة وعىل كلمة الله. ال بّد لنا أن نفهم من ذلك كيف 

ة  أّن قّوة الله كانت بالفعل مع يوحّنا يف مسريته. باإلضافة إىل ذلك إن تعّمقنا يف روحيّ

معناها  لتجد  الفائقة  والقدرة  جاعة  للشَّ البرشّي  املفهوم  تتعّدى  نجُدها  الله  قّوة 

تتجىل  الله  فقّوة  ه.  وحنانِ اللِه  رحمِة  ضوِء  عىل  فهِمها  من  نتمّكن  عندما  الحقيقيَّ 

رِحَم  الَّذي  فاللُه  والحنان،  الرَّحمة  مبفهوم  للقّوة،  البرشّي  املفهوِم  عن  بعيًدا  ا،  فعليًّ

والله  معه،  يده  كانت  مولوًدا جديًدا  أعطاها  عليها،  وتحنَّن  وإليصابات  ا  زكريّ عائلَة 

ا، ابَنه  الّذي رِحَم العائلة البرشيّة وتحنَّن عليها أعطاه ولًدا سابَق األزماِن، ولًدا عجيبً

صليِب  ليِب،  الصَّ عىل  بل  والعروِش  لطِة  بالسَّ ال  ُة  الفعليَّ قّوتُه  لتظهَر  الحبيَب 

القيامة. بالبرشيَّة إىل ميناء  الّذي سيعُرب  الخالِص 

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 (...)

اَم  ة، تَِحلُّ ِفيَها كَ َن ُمبارَكَ ُفوِسَنا َمساكِ َسة، َوِمْن نُ َل ُمَقدَّ ا َهياكِ إجَعْل اللهم ِمْن أَجَساِدنَ

اَم  كَ َنا  تَ ِسَن أَلْ ْق  َوأَطلِ َوَصايَاك،  َحِقيَقَة  لُِندرَِك  ا  َن ُعُقولَ ْر  أَنِ بَِشريَِك.  ا  يوحّن يف  لَْت  َحلَ

ُروُحَك،  ُه  لَ ترتاُح  ا  بً يِّ طَ ا  َعرْفً َنا،  واتِ َصلَ ْل  َواقبَ ُحَك.  تَُسبِّ كّناراٍت  ا،  زكريَّ لَِساَن  أَطلَقَت 

وس ِمَن اآلَن وإىل  يَك َوُروِحَك الُقدُّ لِّ زََماٍن، َمَع أَِب َدَك يف كُ لِّ ُوقٍْت، َومُنَجِّ َنْحَمَدَك يف كُ لِ

األبد. أمني.

(صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
حنانََك يا ربَّ األكوان

ْعُت َصاليِت، َك رَفَ يْ ܀ َحنانََك يا رَبَّ األكَواِن إلَ

باإلمياِن يَُرشُِّف معنى َحيايت. ا فَ نا إن أَْحيَ

ِجُل يف أَعامِقي، َجلْ ، يُ داَءَك يا َريبِّ ܀ َسِمْعُت نِ

اِق. َغِم الخفَّ الّن َمَع  قَلبي  تَجاَوُب يف  يَ َصًدى 

أَمُ املُشتاِق، فَِرسُْت ِبَهدِيَك يف َدريب َويِب ظَ

أُمِنيايِت. ِبه  أَُروِّي  الَعذِب  َك الصايف  َمنَهلِ لِ

܀ إلِهَي إن أدُعو فَام ِيل ِسواَك ُمِجيٌب نِدايئ،

ِيل ِبرِضاَك َعزايِئ. َقاِيل فَ وحنَي أَنُوُء بأَث

لَّ رَجايِئ، َديَك وكُ طَرَحُت ُمناَي وآمايل لَ

أنَت َمالِذي َوَمآِيل إليَك َوِفيَك نَجايِت. فَ



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

َنا يف األَرِض  لَ َقْد أََضأَت  لَ َها املَِسيُح، َشْمُس الِربِّ والَحّق،  أَيُّ

الُنوَر إىل  أَرِْسل هذا  نُورَِك املَِجيد.  ِقَك،  ِ ساِب ِة املُبَرشِّ ِبوَاِسطَ

ْحِيَي بالَقَداَسِة  ا، لِيَك نُ رَنَ ِنعَمِتَك َضاَمئِ ر ِب هِّ َنا، وَطَ ُعُقولِ

ِمَن اآلَن وإىل  وِس  الُقدُّ َوُروِحَك  يَك  أَِب املَْجَد وإىل  يَك  إِلَ َمَعُه  ذِكرَى ِميالِد ساِبِقَك، وَنُصِعَد 

األَبَد.                                                                    (صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن َحْسُيا وَقِديُشا (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

اَب الرََجاءُ، تَطرَُب ِفيِه األَرُض تَزُهو الَساَمءُ، يالِد يوحّنا طَ ا، مِبِ ويَ لُ َهلِ

زُّ اآلباءُ. ِبياءُ، َويَعتَ ْفرَُح األَن يَ

܀܀܀

ِديرَا، ا قَ ْد وَاَىف َربًّ ا بابِن اللِه َجاَء بَِشريَا، َها املَِسيُح قَ ا، يوحّن ويَ لُ َهلِ

اْن. اْن، هَو الَفاِدي وَالَديَّ أُعِطَي ِملَء الُسلطَ

܀܀܀

ْمَت باالسِتشَهاِد، ْد أمَْتَ َك قَ ْنَت َمِجيَء الَفاِدي، َسْعيَ ا أَعلَ ا، يا يوحّن ويَ لُ َهلِ

َقاَمَة الَدرِْب. ْمَنا ِصْدَق الَقلِْب، واسِت َعلِّ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �ودل يوحّنا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

٢ صموئيل ٢/ ١-١٠
الرَّّب واتََّسَع فَمي عىل أَْعدايئ أليَنِّ قد فَرِحت بَخالِصَك  الرَّّب وارتَفع رَأيس ِب بي ِب لْ َهَج قَ تَ ܀ إِب

ِهنا ܀ ال تُكرِثوا ِمن كَالم  يَس أََحٌد ِسواَك ولَيَس َصخرٌَة كإِل وَس ِمثُل الرَّب ألَنَّه لَ ܀ ال قُدُّ

ٌه َعليٌم وازُِن األَعامل ܀ كُِرسَت ِقيسُّ  واِهكم ܀ ألَنَّ الرَّبَّ إِل التَّشاُمخ وال تَخرُْج وَقاَحٌة ِمَن أَفْ

وا عِن  فُّ ُفَسهم ِبالُخبِز والِجياُع كَ باعى آَجروا أَن الُقوَّة ܀ الشَّ وَن ِب َعرثِّ َل املُتَ ِدرين وتََرسبَ املُقتَ

لَت ܀ الرَّّب مُييت ويُْحيي يُحِدُر  ننَي ذَِب َر وَلََدت َسبَعًة والَكثريَة البَ الَعَمل ܀ حتَّى إِنَّ العاِق

ع ܀ يُنِهض املِْسكنَي عِن  َضُع ويَرفَ ْغنى يَ فِقُر ويُ إِىل َمثْوى األَمواِت ُويصِعُد ِمنه ܀ الرَّّب يُ

َسه مع الُعظَامء ويورِثَه َعرَش املَجد ܀ ألَنَّ لِلرَّبِّ أَعِمَدَة  اب يُقيُم الَفقرَي ِمَن املَزبَلة لِيُجلِ الرتُّ

ه واألَْرشاُر يف الظَّالم يَزولون ألَنَّه ال  يا ܀ يَحَفُظ أَقْداَم أَْصِفيائِ نْ يها الدُّ األَرض وقد وََضَع علَ

امء ܀ الرَّّب  لِّ ِمنهام يُرِعُد ِمَن السَّ ون وعىل كُ ه ܀ ُمخاِصمو الرَّبِّ يَنَكِرسَ ُب إنْسان بُقوَّتِ يَغلِ

والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  َمسيِحه  رَأَس  ويَرفَع  ِكه  َملِ لِ ِعزًَّة  َهُب  يَ األَرْض  أَقاِيصَ  يَديُن 

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 (غل ٢١/٤-١/٥)

َقى أَحرارًا. بْ َن ا لِ رَنَ ْد َحرَّ ْل أَوْالُد الُحرَّة. إِنَّ املَِسيَح قَ ا أَوْالَد َجاِريَة، بَ ْسَن " لَ

وِديَّة." الُعبُ لِِنريِ  تَخَضُعوَن  تَُعوُدوا  إِذًا وال  وا  تُ اثْبُ فَ

     
              

( لو ١/ ٧٦)                 
  

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

(لو ٥٧/١-٦٦)

َم  َعظَّ ْد  قَ الرَبَّ  أَنَّ  ها  اِربُ وأَقَ َها  ِجريانُ وَسِمَع  ًنا.  ابْ َدِت  َولَ فَ د،  لِ تَ لِ اَت  إِليَصابَ اُن  زََم تَمَّ 

يِه  أَِب باْسِم  ْوُه  وَسمَّ الَصِبّي،  ُنوا  ْخِت يَ لِ َجاُؤوا  الثَاِمِن  ْوِم  اليَ ويف  َمَعَها.  َفرُِحوا  فَ َها،  لَ ُه  رَْحَمتَ

ِتِك  رابَ قَ يف  أََحَد  «ال  َها:  لَ وا  فَقالُ يوحّنا!».  ى  يَُسمَّ ْل  بَ «ال!  َوقالَْت:  ُه  أُمُّ فأََجابَْت  ا.  ِريَّ زَكَ

«إِْسُمُه  تَب:  ْوًحا وكَ لَ َب  لَ فطَ ُه.  يَ َسمِّ يُ أَْن  يُريُد  َماذَا  يِه  أَِب إِىل  وأََشاُروا  االْسم».  ِبهَذا  ْدَعى  يُ

ُم  َكلَّ تَ يَ َوَجَعَل  ُه،  لَِسانُ َق  لَ وانْطَ ا،  ِريَّ زَكَ ُم  فَ ْجأًَة  فَ َح  َفتَ وانْ َجِميُعُهم.  وا  بُ َعجَّ تَ فَ يوحّنا!». 

َث الَناُس ِبُكلِّ  هِذِه األُُموِر يف  ِهم، وتََحدَّ اْستَوىل الَخوُْف عىل َجِميعِ ِجريانِ ارُِك الله، فَ بَ ويُ

هَذا  َعَىس  «ما  ائِالً:  قَ ِه  ِب لْ قَ يف  ُه  ْحَفظُ يَ بذلَِك  َسِمَع   َمْن  لُّ  كُ وكاَن  ُهوِديَّة.  اليَ ِل  َجبَ لِّ  كُ

ا َمَعُه. ُد الرَبِّ َحقًّ يَ ْفُل أَْن يَُكون؟». وكانَْت  الطِّ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس ماهر بطيش)

܀ رحمة الله 

لها  أظهر  "قد  الله  أّن  الجميع  فيعلن  العاقر  إليصابات  حياِة  يف  ل  يتدخَّ الله 

األبويّة  الله  لنظرة  مجّسًدا  اإلنجييل  املشهد  هذا  لنا  يبدو   .(٥٨/١ (لو  عظيمة"  رحمة 

ُد واقعهم وينقلهم من حالة الحزن إىل حالة الفرح.  نحو البرش، الّتي من خاللها يجدِّ

البرشيّة عىل تغيري  القدرة  القادرة عىل خلق عامٍل جديد يف ظّل عجز  الله  إنّها رحمة 

لينزع  يتدّخل  أن  الله  سائلًة  السامء  إىل  تنظر  وهي  شاخت  التي  فإليصابات  الواقع. 

نفسها  تجد  بل  ال  يوحّنا،  الجديَد  مولوَدها  حاملًة  نفَسها  تجُد  والحزَن،  العاَر  عنها 
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يف  وولدتها  تجلّت  الله  فرحمة  الالمحدودة.  الله  رحمة  من  جديدة  والدٍة  حالة  يف 

مجتمعها كأمٍّ بعد أن كانت تُْعرَُف بالعاقر، ورحمة الله تجلّت للبرشيّة جمعاء بهذا 

عّد الطريق ويُهّيء الناس للخالص. من هنا إنّه من األساّيس أن ننظر  الطفل الّذي سيُ

إىل تجيلِّ رحمة الله يف حياتنا ونتَّكل عليها، فهي القادرة عىل تبديل واقع األمل الّذي 

واقَع فرٍح وطريًقا للخالص. نعيشه وتجعل منه 

܀ حنان الله

الّذي  اإلسم  بشأن  إليصابات  قالته  ما  عىل  بالتّأكيد  الحضور  ا  زكريّ يُفاِجىء 

هو  يوحّنا  ومعنى   ، (لو٦٣/١)  يوحّنا"  "اسمه  اللّوح  عىل  ويكتب  الصبّي  به  سيُدعى 

ويجعل من  للبرش  يرسل حنانه  الله  أن  هنا كيف  نتأمّل  يتحنّن.  الله  أو  الله  حنان 

عب  وت الّصارخ يف الربيّة، الّصوت الّذي يعدُّ الشَّ كّل إنساٍن منارة لحنانه، فيوحّنا الصَّ

ا  فعليًّ تجسيًدا  أصبح  للبرش،  الله  حنان  كامل  صورة  يحمل  الّذي  املخلّص  للقاء 

يوحّنا  عائلة  فِهَمْت  أجمعني.  البرش  حياة  ويف  وإليصابات  زكريا  حياة  يف  الله  لحنان 

أنَّ تجيلِّ حناِن الله يف حياتها هو مرشوٌع يفوُق إشعاُعه حدوَد العائلة الّصغرية ليتألأل 

شهادًة لحناِن الله يف سامء البرشيّة جمعاء.

عاجزًا  وصاَر  الطريق  أضلَّ  من  لكّل  الله  حناَن  حامًال  اليوم  أكون  أن  يل  كيف 

ة؟ إنّها دعوتنا أن نجّسد حنان الله يف واقعنا  عن إكتشاف حنان الله يف حياته اليوميّ

لحنان  أشهد  ليك  دعويت  إنّها  والقساوة،  والبعد  الغضب  بالحنان  يستبدل  بدأ  الّذي 

الّذي يرزح يف مخاٍض طويٍل وينظر متأّمالً أن يجد بقعة  الواقع البرشّي  الله يف هذا 

رجاء يسرتيح فيها يف أحضان حنان الله.

أحد مولد يوحّنا

܀ قّوة الله 

تشهد  (لو٦٦/١)  معه."  كانت  الله  قّوة  ألّن  الطفل؟"  هذا  سيصبح  ماذا  "تُرى 

يف  وحزم  بشجاعٍة  يترصّف  فعًال  كان  املعمدان  يوحّنا  أنَّ  كيف  ة  اإلنجيليّ الّنصوص 

مواجهة كّل من ساوم عىل الحقيقة وعىل كلمة الله. ال بّد لنا أن نفهم من ذلك كيف 

ة  أّن قّوة الله كانت بالفعل مع يوحّنا يف مسريته. باإلضافة إىل ذلك إن تعّمقنا يف روحيّ

معناها  لتجد  الفائقة  والقدرة  جاعة  للشَّ البرشّي  املفهوم  تتعّدى  نجُدها  الله  قّوة 

تتجىل  الله  فقّوة  ه.  وحنانِ اللِه  رحمِة  ضوِء  عىل  فهِمها  من  نتمّكن  عندما  الحقيقيَّ 

رِحَم  الَّذي  فاللُه  والحنان،  الرَّحمة  مبفهوم  للقّوة،  البرشّي  املفهوِم  عن  بعيًدا  ا،  فعليًّ

والله  معه،  يده  كانت  مولوًدا جديًدا  أعطاها  عليها،  وتحنَّن  وإليصابات  ا  زكريّ عائلَة 

ا، ابَنه  الّذي رِحَم العائلة البرشيّة وتحنَّن عليها أعطاه ولًدا سابَق األزماِن، ولًدا عجيبً

صليِب  ليِب،  الصَّ عىل  بل  والعروِش  لطِة  بالسَّ ال  ُة  الفعليَّ قّوتُه  لتظهَر  الحبيَب 

القيامة. بالبرشيَّة إىل ميناء  الّذي سيعُرب  الخالِص 

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 (...)

اَم  ة، تَِحلُّ ِفيَها كَ َن ُمبارَكَ ُفوِسَنا َمساكِ َسة، َوِمْن نُ َل ُمَقدَّ ا َهياكِ إجَعْل اللهم ِمْن أَجَساِدنَ

اَم  كَ َنا  تَ ِسَن أَلْ ْق  َوأَطلِ َوَصايَاك،  َحِقيَقَة  لُِندرَِك  ا  َن ُعُقولَ ْر  أَنِ بَِشريَِك.  ا  يوحّن يف  لَْت  َحلَ

ُروُحَك،  ُه  لَ ترتاُح  ا  بً يِّ طَ ا  َعرْفً َنا،  واتِ َصلَ ْل  َواقبَ ُحَك.  تَُسبِّ كّناراٍت  ا،  زكريَّ لَِساَن  أَطلَقَت 

وس ِمَن اآلَن وإىل  يَك َوُروِحَك الُقدُّ لِّ زََماٍن، َمَع أَِب َدَك يف كُ لِّ ُوقٍْت، َومُنَجِّ َنْحَمَدَك يف كُ لِ

األبد. أمني.

(صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
حنانََك يا ربَّ األكوان

ْعُت َصاليِت، َك رَفَ يْ ܀ َحنانََك يا رَبَّ األكَواِن إلَ

باإلمياِن يَُرشُِّف معنى َحيايت. ا فَ نا إن أَْحيَ

ِجُل يف أَعامِقي، َجلْ ، يُ داَءَك يا َريبِّ ܀ َسِمْعُت نِ

اِق. َغِم الخفَّ الّن َمَع  قَلبي  تَجاَوُب يف  يَ َصًدى 

أَمُ املُشتاِق، فَِرسُْت ِبَهدِيَك يف َدريب َويِب ظَ

أُمِنيايِت. ِبه  أَُروِّي  الَعذِب  َك الصايف  َمنَهلِ لِ

܀ إلِهَي إن أدُعو فَام ِيل ِسواَك ُمِجيٌب نِدايئ،

ِيل ِبرِضاَك َعزايِئ. َقاِيل فَ وحنَي أَنُوُء بأَث

لَّ رَجايِئ، َديَك وكُ طَرَحُت ُمناَي وآمايل لَ

أنَت َمالِذي َوَمآِيل إليَك َوِفيَك نَجايِت. فَ



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

َنا يف األَرِض  لَ َقْد أََضأَت  لَ َها املَِسيُح، َشْمُس الِربِّ والَحّق،  أَيُّ

الُنوَر إىل  أَرِْسل هذا  نُورَِك املَِجيد.  ِقَك،  ِ ساِب ِة املُبَرشِّ ِبوَاِسطَ

ْحِيَي بالَقَداَسِة  ا، لِيَك نُ رَنَ ِنعَمِتَك َضاَمئِ ر ِب هِّ َنا، وَطَ ُعُقولِ

ِمَن اآلَن وإىل  وِس  الُقدُّ َوُروِحَك  يَك  أَِب املَْجَد وإىل  يَك  إِلَ َمَعُه  ذِكرَى ِميالِد ساِبِقَك، وَنُصِعَد 

األَبَد.                                                                    (صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن َحْسُيا وَقِديُشا (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

اَب الرََجاءُ، تَطرَُب ِفيِه األَرُض تَزُهو الَساَمءُ، يالِد يوحّنا طَ ا، مِبِ ويَ لُ َهلِ

زُّ اآلباءُ. ِبياءُ، َويَعتَ ْفرَُح األَن يَ

܀܀܀

ِديرَا، ا قَ ْد وَاَىف َربًّ ا بابِن اللِه َجاَء بَِشريَا، َها املَِسيُح قَ ا، يوحّن ويَ لُ َهلِ

اْن. اْن، هَو الَفاِدي وَالَديَّ أُعِطَي ِملَء الُسلطَ

܀܀܀

ْمَت باالسِتشَهاِد، ْد أمَْتَ َك قَ ْنَت َمِجيَء الَفاِدي، َسْعيَ ا أَعلَ ا، يا يوحّن ويَ لُ َهلِ

َقاَمَة الَدرِْب. ْمَنا ِصْدَق الَقلِْب، واسِت َعلِّ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �ودل يوحّنا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

٢ صموئيل ٢/ ١-١٠
الرَّّب واتََّسَع فَمي عىل أَْعدايئ أليَنِّ قد فَرِحت بَخالِصَك  الرَّّب وارتَفع رَأيس ِب بي ِب لْ َهَج قَ تَ ܀ إِب

ِهنا ܀ ال تُكرِثوا ِمن كَالم  يَس أََحٌد ِسواَك ولَيَس َصخرٌَة كإِل وَس ِمثُل الرَّب ألَنَّه لَ ܀ ال قُدُّ

ٌه َعليٌم وازُِن األَعامل ܀ كُِرسَت ِقيسُّ  واِهكم ܀ ألَنَّ الرَّبَّ إِل التَّشاُمخ وال تَخرُْج وَقاَحٌة ِمَن أَفْ

وا عِن  فُّ ُفَسهم ِبالُخبِز والِجياُع كَ باعى آَجروا أَن الُقوَّة ܀ الشَّ وَن ِب َعرثِّ َل املُتَ ِدرين وتََرسبَ املُقتَ

لَت ܀ الرَّّب مُييت ويُْحيي يُحِدُر  ننَي ذَِب َر وَلََدت َسبَعًة والَكثريَة البَ الَعَمل ܀ حتَّى إِنَّ العاِق

ع ܀ يُنِهض املِْسكنَي عِن  َضُع ويَرفَ ْغنى يَ فِقُر ويُ إِىل َمثْوى األَمواِت ُويصِعُد ِمنه ܀ الرَّّب يُ

َسه مع الُعظَامء ويورِثَه َعرَش املَجد ܀ ألَنَّ لِلرَّبِّ أَعِمَدَة  اب يُقيُم الَفقرَي ِمَن املَزبَلة لِيُجلِ الرتُّ

ه واألَْرشاُر يف الظَّالم يَزولون ألَنَّه ال  يا ܀ يَحَفُظ أَقْداَم أَْصِفيائِ نْ يها الدُّ األَرض وقد وََضَع علَ

امء ܀ الرَّّب  لِّ ِمنهام يُرِعُد ِمَن السَّ ون وعىل كُ ه ܀ ُمخاِصمو الرَّبِّ يَنَكِرسَ ُب إنْسان بُقوَّتِ يَغلِ

والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  َمسيِحه  رَأَس  ويَرفَع  ِكه  َملِ لِ ِعزًَّة  َهُب  يَ األَرْض  أَقاِيصَ  يَديُن 

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 (غل ٢١/٤-١/٥)

َقى أَحرارًا. بْ َن ا لِ رَنَ ْد َحرَّ ْل أَوْالُد الُحرَّة. إِنَّ املَِسيَح قَ ا أَوْالَد َجاِريَة، بَ ْسَن " لَ

وِديَّة." الُعبُ لِِنريِ  تَخَضُعوَن  تَُعوُدوا  إِذًا وال  وا  تُ اثْبُ فَ

     
              

( لو ١/ ٧٦)                 
  

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

(لو ٥٧/١-٦٦)

َم  َعظَّ ْد  قَ الرَبَّ  أَنَّ  ها  اِربُ وأَقَ َها  ِجريانُ وَسِمَع  ًنا.  ابْ َدِت  َولَ فَ د،  لِ تَ لِ اَت  إِليَصابَ اُن  زََم تَمَّ 

يِه  أَِب باْسِم  ْوُه  وَسمَّ الَصِبّي،  ُنوا  ْخِت يَ لِ َجاُؤوا  الثَاِمِن  ْوِم  اليَ ويف  َمَعَها.  َفرُِحوا  فَ َها،  لَ ُه  رَْحَمتَ

ِتِك  رابَ قَ يف  أََحَد  «ال  َها:  لَ وا  فَقالُ يوحّنا!».  ى  يَُسمَّ ْل  بَ «ال!  َوقالَْت:  ُه  أُمُّ فأََجابَْت  ا.  ِريَّ زَكَ

«إِْسُمُه  تَب:  ْوًحا وكَ لَ َب  لَ فطَ ُه.  يَ َسمِّ يُ أَْن  يُريُد  َماذَا  يِه  أَِب إِىل  وأََشاُروا  االْسم».  ِبهَذا  ْدَعى  يُ

ُم  َكلَّ تَ يَ َوَجَعَل  ُه،  لَِسانُ َق  لَ وانْطَ ا،  ِريَّ زَكَ ُم  فَ ْجأًَة  فَ َح  َفتَ وانْ َجِميُعُهم.  وا  بُ َعجَّ تَ فَ يوحّنا!». 

َث الَناُس ِبُكلِّ  هِذِه األُُموِر يف  ِهم، وتََحدَّ اْستَوىل الَخوُْف عىل َجِميعِ ِجريانِ ارُِك الله، فَ بَ ويُ

هَذا  َعَىس  «ما  ائِالً:  قَ ِه  ِب لْ قَ يف  ُه  ْحَفظُ يَ بذلَِك  َسِمَع   َمْن  لُّ  كُ وكاَن  ُهوِديَّة.  اليَ ِل  َجبَ لِّ  كُ

ا َمَعُه. ُد الرَبِّ َحقًّ يَ ْفُل أَْن يَُكون؟». وكانَْت  الطِّ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس ماهر بطيش)

܀ رحمة الله 

لها  أظهر  "قد  الله  أّن  الجميع  فيعلن  العاقر  إليصابات  حياِة  يف  ل  يتدخَّ الله 

األبويّة  الله  لنظرة  مجّسًدا  اإلنجييل  املشهد  هذا  لنا  يبدو   .(٥٨/١ (لو  عظيمة"  رحمة 

ُد واقعهم وينقلهم من حالة الحزن إىل حالة الفرح.  نحو البرش، الّتي من خاللها يجدِّ

البرشيّة عىل تغيري  القدرة  القادرة عىل خلق عامٍل جديد يف ظّل عجز  الله  إنّها رحمة 

لينزع  يتدّخل  أن  الله  سائلًة  السامء  إىل  تنظر  وهي  شاخت  التي  فإليصابات  الواقع. 

نفسها  تجد  بل  ال  يوحّنا،  الجديَد  مولوَدها  حاملًة  نفَسها  تجُد  والحزَن،  العاَر  عنها 

يف  وولدتها  تجلّت  الله  فرحمة  الالمحدودة.  الله  رحمة  من  جديدة  والدٍة  حالة  يف 

مجتمعها كأمٍّ بعد أن كانت تُْعرَُف بالعاقر، ورحمة الله تجلّت للبرشيّة جمعاء بهذا 

عّد الطريق ويُهّيء الناس للخالص. من هنا إنّه من األساّيس أن ننظر  الطفل الّذي سيُ

إىل تجيلِّ رحمة الله يف حياتنا ونتَّكل عليها، فهي القادرة عىل تبديل واقع األمل الّذي 

واقَع فرٍح وطريًقا للخالص. نعيشه وتجعل منه 

܀ حنان الله

الّذي  اإلسم  بشأن  إليصابات  قالته  ما  عىل  بالتّأكيد  الحضور  ا  زكريّ يُفاِجىء 

هو  يوحّنا  ومعنى   ، (لو٦٣/١)  يوحّنا"  "اسمه  اللّوح  عىل  ويكتب  الصبّي  به  سيُدعى 

ويجعل من  للبرش  يرسل حنانه  الله  أن  هنا كيف  نتأمّل  يتحنّن.  الله  أو  الله  حنان 

عب  وت الّصارخ يف الربيّة، الّصوت الّذي يعدُّ الشَّ كّل إنساٍن منارة لحنانه، فيوحّنا الصَّ

ا  فعليًّ تجسيًدا  أصبح  للبرش،  الله  حنان  كامل  صورة  يحمل  الّذي  املخلّص  للقاء 

يوحّنا  عائلة  فِهَمْت  أجمعني.  البرش  حياة  ويف  وإليصابات  زكريا  حياة  يف  الله  لحنان 

أنَّ تجيلِّ حناِن الله يف حياتها هو مرشوٌع يفوُق إشعاُعه حدوَد العائلة الّصغرية ليتألأل 

شهادًة لحناِن الله يف سامء البرشيّة جمعاء.

عاجزًا  وصاَر  الطريق  أضلَّ  من  لكّل  الله  حناَن  حامًال  اليوم  أكون  أن  يل  كيف 

ة؟ إنّها دعوتنا أن نجّسد حنان الله يف واقعنا  عن إكتشاف حنان الله يف حياته اليوميّ

لحنان  أشهد  ليك  دعويت  إنّها  والقساوة،  والبعد  الغضب  بالحنان  يستبدل  بدأ  الّذي 

الّذي يرزح يف مخاٍض طويٍل وينظر متأّمالً أن يجد بقعة  الواقع البرشّي  الله يف هذا 

رجاء يسرتيح فيها يف أحضان حنان الله.
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٦ أحد مولد يوحّنا

܀ قّوة الله 

تشهد  (لو٦٦/١)  معه."  كانت  الله  قّوة  ألّن  الطفل؟"  هذا  سيصبح  ماذا  "تُرى 

يف  وحزم  بشجاعٍة  يترصّف  فعًال  كان  املعمدان  يوحّنا  أنَّ  كيف  ة  اإلنجيليّ الّنصوص 

مواجهة كّل من ساوم عىل الحقيقة وعىل كلمة الله. ال بّد لنا أن نفهم من ذلك كيف 

ة  أّن قّوة الله كانت بالفعل مع يوحّنا يف مسريته. باإلضافة إىل ذلك إن تعّمقنا يف روحيّ

معناها  لتجد  الفائقة  والقدرة  جاعة  للشَّ البرشّي  املفهوم  تتعّدى  نجُدها  الله  قّوة 

تتجىل  الله  فقّوة  ه.  وحنانِ اللِه  رحمِة  ضوِء  عىل  فهِمها  من  نتمّكن  عندما  الحقيقيَّ 

رِحَم  الَّذي  فاللُه  والحنان،  الرَّحمة  مبفهوم  للقّوة،  البرشّي  املفهوِم  عن  بعيًدا  ا،  فعليًّ

والله  معه،  يده  كانت  مولوًدا جديًدا  أعطاها  عليها،  وتحنَّن  وإليصابات  ا  زكريّ عائلَة 

ا، ابَنه  الّذي رِحَم العائلة البرشيّة وتحنَّن عليها أعطاه ولًدا سابَق األزماِن، ولًدا عجيبً

صليِب  ليِب،  الصَّ عىل  بل  والعروِش  لطِة  بالسَّ ال  ُة  الفعليَّ قّوتُه  لتظهَر  الحبيَب 

القيامة. بالبرشيَّة إىل ميناء  الّذي سيعُرب  الخالِص 

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 (...)

اَم  ة، تَِحلُّ ِفيَها كَ َن ُمبارَكَ ُفوِسَنا َمساكِ َسة، َوِمْن نُ َل ُمَقدَّ ا َهياكِ إجَعْل اللهم ِمْن أَجَساِدنَ

اَم  كَ َنا  تَ ِسَن أَلْ ْق  َوأَطلِ َوَصايَاك،  َحِقيَقَة  لُِندرَِك  ا  َن ُعُقولَ ْر  أَنِ بَِشريَِك.  ا  يوحّن يف  لَْت  َحلَ

ُروُحَك،  ُه  لَ ترتاُح  ا  بً يِّ طَ ا  َعرْفً َنا،  واتِ َصلَ ْل  َواقبَ ُحَك.  تَُسبِّ كّناراٍت  ا،  زكريَّ لَِساَن  أَطلَقَت 

وس ِمَن اآلَن وإىل  يَك َوُروِحَك الُقدُّ لِّ زََماٍن، َمَع أَِب َدَك يف كُ لِّ ُوقٍْت، َومُنَجِّ َنْحَمَدَك يف كُ لِ

األبد. أمني.

(صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
حنانََك يا ربَّ األكوان

ْعُت َصاليِت، َك رَفَ يْ ܀ َحنانََك يا رَبَّ األكَواِن إلَ

باإلمياِن يَُرشُِّف معنى َحيايت. ا فَ نا إن أَْحيَ

ِجُل يف أَعامِقي، َجلْ ، يُ داَءَك يا َريبِّ ܀ َسِمْعُت نِ

اِق. َغِم الخفَّ الّن َمَع  قَلبي  تَجاَوُب يف  يَ َصًدى 

أَمُ املُشتاِق، فَِرسُْت ِبَهدِيَك يف َدريب َويِب ظَ

أُمِنيايِت. ِبه  أَُروِّي  الَعذِب  َك الصايف  َمنَهلِ لِ

܀ إلِهَي إن أدُعو فَام ِيل ِسواَك ُمِجيٌب نِدايئ،

ِيل ِبرِضاَك َعزايِئ. َقاِيل فَ وحنَي أَنُوُء بأَث

لَّ رَجايِئ، َديَك وكُ طَرَحُت ُمناَي وآمايل لَ

أنَت َمالِذي َوَمآِيل إليَك َوِفيَك نَجايِت. فَ



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

َنا يف األَرِض  لَ َقْد أََضأَت  لَ َها املَِسيُح، َشْمُس الِربِّ والَحّق،  أَيُّ

الُنوَر إىل  أَرِْسل هذا  نُورَِك املَِجيد.  ِقَك،  ِ ساِب ِة املُبَرشِّ ِبوَاِسطَ

ْحِيَي بالَقَداَسِة  ا، لِيَك نُ رَنَ ِنعَمِتَك َضاَمئِ ر ِب هِّ َنا، وَطَ ُعُقولِ

ِمَن اآلَن وإىل  وِس  الُقدُّ َوُروِحَك  يَك  أَِب املَْجَد وإىل  يَك  إِلَ َمَعُه  ذِكرَى ِميالِد ساِبِقَك، وَنُصِعَد 

األَبَد.                                                                    (صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن َحْسُيا وَقِديُشا (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

اَب الرََجاءُ، تَطرَُب ِفيِه األَرُض تَزُهو الَساَمءُ، يالِد يوحّنا طَ ا، مِبِ ويَ لُ َهلِ

زُّ اآلباءُ. ِبياءُ، َويَعتَ ْفرَُح األَن يَ

܀܀܀

ِديرَا، ا قَ ْد وَاَىف َربًّ ا بابِن اللِه َجاَء بَِشريَا، َها املَِسيُح قَ ا، يوحّن ويَ لُ َهلِ

اْن. اْن، هَو الَفاِدي وَالَديَّ أُعِطَي ِملَء الُسلطَ

܀܀܀

ْمَت باالسِتشَهاِد، ْد أمَْتَ َك قَ ْنَت َمِجيَء الَفاِدي، َسْعيَ ا أَعلَ ا، يا يوحّن ويَ لُ َهلِ

َقاَمَة الَدرِْب. ْمَنا ِصْدَق الَقلِْب، واسِت َعلِّ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �ودل يوحّنا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

٢ صموئيل ٢/ ١-١٠
الرَّّب واتََّسَع فَمي عىل أَْعدايئ أليَنِّ قد فَرِحت بَخالِصَك  الرَّّب وارتَفع رَأيس ِب بي ِب لْ َهَج قَ تَ ܀ إِب

ِهنا ܀ ال تُكرِثوا ِمن كَالم  يَس أََحٌد ِسواَك ولَيَس َصخرٌَة كإِل وَس ِمثُل الرَّب ألَنَّه لَ ܀ ال قُدُّ

ٌه َعليٌم وازُِن األَعامل ܀ كُِرسَت ِقيسُّ  واِهكم ܀ ألَنَّ الرَّبَّ إِل التَّشاُمخ وال تَخرُْج وَقاَحٌة ِمَن أَفْ

وا عِن  فُّ ُفَسهم ِبالُخبِز والِجياُع كَ باعى آَجروا أَن الُقوَّة ܀ الشَّ وَن ِب َعرثِّ َل املُتَ ِدرين وتََرسبَ املُقتَ

لَت ܀ الرَّّب مُييت ويُْحيي يُحِدُر  ننَي ذَِب َر وَلََدت َسبَعًة والَكثريَة البَ الَعَمل ܀ حتَّى إِنَّ العاِق

ع ܀ يُنِهض املِْسكنَي عِن  َضُع ويَرفَ ْغنى يَ فِقُر ويُ إِىل َمثْوى األَمواِت ُويصِعُد ِمنه ܀ الرَّّب يُ

َسه مع الُعظَامء ويورِثَه َعرَش املَجد ܀ ألَنَّ لِلرَّبِّ أَعِمَدَة  اب يُقيُم الَفقرَي ِمَن املَزبَلة لِيُجلِ الرتُّ

ه واألَْرشاُر يف الظَّالم يَزولون ألَنَّه ال  يا ܀ يَحَفُظ أَقْداَم أَْصِفيائِ نْ يها الدُّ األَرض وقد وََضَع علَ

امء ܀ الرَّّب  لِّ ِمنهام يُرِعُد ِمَن السَّ ون وعىل كُ ه ܀ ُمخاِصمو الرَّبِّ يَنَكِرسَ ُب إنْسان بُقوَّتِ يَغلِ

والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  َمسيِحه  رَأَس  ويَرفَع  ِكه  َملِ لِ ِعزًَّة  َهُب  يَ األَرْض  أَقاِيصَ  يَديُن 

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 (غل ٢١/٤-١/٥)

َقى أَحرارًا. بْ َن ا لِ رَنَ ْد َحرَّ ْل أَوْالُد الُحرَّة. إِنَّ املَِسيَح قَ ا أَوْالَد َجاِريَة، بَ ْسَن " لَ

وِديَّة." الُعبُ لِِنريِ  تَخَضُعوَن  تَُعوُدوا  إِذًا وال  وا  تُ اثْبُ فَ

     
              

( لو ١/ ٧٦)                 
  

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

(لو ٥٧/١-٦٦)

َم  َعظَّ ْد  قَ الرَبَّ  أَنَّ  اِربُها  وأَقَ َها  ِجريانُ وَسِمَع  ًنا.  ابْ َدِت  َولَ فَ د،  لِ تَ لِ اَت  إِليَصابَ اُن  زََم تَمَّ 

يِه  أَِب باْسِم  ْوُه  وَسمَّ الَصِبّي،  ُنوا  ْخِت يَ لِ َجاُؤوا  الثَاِمِن  ْوِم  اليَ ويف  َمَعَها.  َفرُِحوا  فَ َها،  لَ ُه  رَْحَمتَ

ِتِك  رابَ قَ يف  أََحَد  «ال  َها:  لَ وا  فَقالُ يوحّنا!».  ى  يَُسمَّ ْل  بَ «ال!  َوقالَْت:  ُه  أُمُّ فأََجابَْت  ا.  ِريَّ زَكَ

«إِْسُمُه  تَب:  ْوًحا وكَ لَ َب  لَ فطَ ُه.  يَ َسمِّ يُ أَْن  يُريُد  َماذَا  يِه  أَِب إِىل  وأََشاُروا  االْسم».  ِبهَذا  ْدَعى  يُ

ُم  َكلَّ تَ يَ َوَجَعَل  ُه،  لَِسانُ َق  لَ وانْطَ ا،  ِريَّ زَكَ ُم  فَ ْجأًَة  فَ َح  َفتَ وانْ َجِميُعُهم.  وا  بُ َعجَّ تَ فَ يوحّنا!». 

َث الَناُس ِبُكلِّ  هِذِه األُُموِر يف  ِهم، وتََحدَّ اْستَوىل الَخوُْف عىل َجِميعِ ِجريانِ ارُِك الله، فَ بَ ويُ

هَذا  َعَىس  «ما  ائِالً:  قَ ِه  ِب لْ قَ يف  ُه  ْحَفظُ يَ بذلَِك  َسِمَع   َمْن  لُّ  كُ وكاَن  ُهوِديَّة.  اليَ ِل  َجبَ لِّ  كُ

ا َمَعُه. ُد الرَبِّ َحقًّ يَ ْفُل أَْن يَُكون؟». وكانَْت  الطِّ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس ماهر بطيش)

܀ رحمة الله 

لها  أظهر  "قد  الله  أّن  الجميع  فيعلن  العاقر  إليصابات  حياِة  يف  ل  يتدخَّ الله 

األبويّة  الله  لنظرة  مجّسًدا  اإلنجييل  املشهد  هذا  لنا  يبدو   .(٥٨/١ (لو  عظيمة"  رحمة 

ُد واقعهم وينقلهم من حالة الحزن إىل حالة الفرح.  نحو البرش، الّتي من خاللها يجدِّ

البرشيّة عىل تغيري  القدرة  القادرة عىل خلق عامٍل جديد يف ظّل عجز  الله  إنّها رحمة 

لينزع  يتدّخل  أن  الله  سائلًة  السامء  إىل  تنظر  وهي  شاخت  التي  فإليصابات  الواقع. 

نفسها  تجد  بل  ال  يوحّنا،  الجديَد  مولوَدها  حاملًة  نفَسها  تجُد  والحزَن،  العاَر  عنها 

يف  وولدتها  تجلّت  الله  فرحمة  الالمحدودة.  الله  رحمة  من  جديدة  والدٍة  حالة  يف 

مجتمعها كأمٍّ بعد أن كانت تُْعرَُف بالعاقر، ورحمة الله تجلّت للبرشيّة جمعاء بهذا 

عّد الطريق ويُهّيء الناس للخالص. من هنا إنّه من األساّيس أن ننظر  الطفل الّذي سيُ

إىل تجيلِّ رحمة الله يف حياتنا ونتَّكل عليها، فهي القادرة عىل تبديل واقع األمل الّذي 

واقَع فرٍح وطريًقا للخالص. نعيشه وتجعل منه 

܀ حنان الله

الّذي  اإلسم  بشأن  إليصابات  قالته  ما  عىل  بالتّأكيد  الحضور  ا  زكريّ يُفاِجىء 

هو  يوحّنا  ومعنى   ، (لو٦٣/١)  يوحّنا"  "اسمه  اللّوح  عىل  ويكتب  الصبّي  به  سيُدعى 

ويجعل من  للبرش  يرسل حنانه  الله  أن  هنا كيف  نتأمّل  يتحنّن.  الله  أو  الله  حنان 

عب  وت الّصارخ يف الربيّة، الّصوت الّذي يعدُّ الشَّ كّل إنساٍن منارة لحنانه، فيوحّنا الصَّ

ا  فعليًّ تجسيًدا  أصبح  للبرش،  الله  حنان  كامل  صورة  يحمل  الّذي  املخلّص  للقاء 

يوحّنا  عائلة  فِهَمْت  أجمعني.  البرش  حياة  ويف  وإليصابات  زكريا  حياة  يف  الله  لحنان 

أنَّ تجيلِّ حناِن الله يف حياتها هو مرشوٌع يفوُق إشعاُعه حدوَد العائلة الّصغرية ليتألأل 

شهادًة لحناِن الله يف سامء البرشيّة جمعاء.

عاجزًا  وصاَر  الطريق  أضلَّ  من  لكّل  الله  حناَن  حامًال  اليوم  أكون  أن  يل  كيف 

ة؟ إنّها دعوتنا أن نجّسد حنان الله يف واقعنا  عن إكتشاف حنان الله يف حياته اليوميّ

لحنان  أشهد  ليك  دعويت  إنّها  والقساوة،  والبعد  الغضب  بالحنان  يستبدل  بدأ  الّذي 

الّذي يرزح يف مخاٍض طويٍل وينظر متأّمالً أن يجد بقعة  الواقع البرشّي  الله يف هذا 

رجاء يسرتيح فيها يف أحضان حنان الله.
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٧ أحد مولد يوحّنا

܀ قّوة الله 

تشهد  (لو٦٦/١)  معه."  كانت  الله  قّوة  ألّن  الطفل؟"  هذا  سيصبح  ماذا  "تُرى 

يف  وحزم  بشجاعٍة  يترصّف  فعًال  كان  املعمدان  يوحّنا  أنَّ  كيف  ة  اإلنجيليّ الّنصوص 

مواجهة كّل من ساوم عىل الحقيقة وعىل كلمة الله. ال بّد لنا أن نفهم من ذلك كيف 

ة  أّن قّوة الله كانت بالفعل مع يوحّنا يف مسريته. باإلضافة إىل ذلك إن تعّمقنا يف روحيّ

معناها  لتجد  الفائقة  والقدرة  جاعة  للشَّ البرشّي  املفهوم  تتعّدى  نجُدها  الله  قّوة 

تتجىل  الله  فقّوة  ه.  وحنانِ اللِه  رحمِة  ضوِء  عىل  فهِمها  من  نتمّكن  عندما  الحقيقيَّ 

رِحَم  الَّذي  فاللُه  والحنان،  الرَّحمة  مبفهوم  للقّوة،  البرشّي  املفهوِم  عن  بعيًدا  ا،  فعليًّ

والله  معه،  يده  كانت  مولوًدا جديًدا  أعطاها  عليها،  وتحنَّن  وإليصابات  ا  زكريّ عائلَة 

ا، ابَنه  الّذي رِحَم العائلة البرشيّة وتحنَّن عليها أعطاه ولًدا سابَق األزماِن، ولًدا عجيبً

صليِب  ليِب،  الصَّ عىل  بل  والعروِش  لطِة  بالسَّ ال  ُة  الفعليَّ قّوتُه  لتظهَر  الحبيَب 

القيامة. بالبرشيَّة إىل ميناء  الّذي سيعُرب  الخالِص 

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 (...)

اَم  ة، تَِحلُّ ِفيَها كَ َن ُمبارَكَ ُفوِسَنا َمساكِ َسة، َوِمْن نُ َل ُمَقدَّ ا َهياكِ إجَعْل اللهم ِمْن أَجَساِدنَ

اَم  كَ َنا  تَ ِسَن أَلْ ْق  َوأَطلِ َوَصايَاك،  َحِقيَقَة  لُِندرَِك  ا  َن ُعُقولَ ْر  أَنِ بَِشريَِك.  ا  يوحّن يف  لَْت  َحلَ

ُروُحَك،  ُه  لَ ترتاُح  ا  بً يِّ طَ ا  َعرْفً َنا،  واتِ َصلَ ْل  َواقبَ ُحَك.  تَُسبِّ كّناراٍت  ا،  زكريَّ لَِساَن  أَطلَقَت 

وس ِمَن اآلَن وإىل  يَك َوُروِحَك الُقدُّ لِّ زََماٍن، َمَع أَِب َدَك يف كُ لِّ ُوقٍْت، َومُنَجِّ َنْحَمَدَك يف كُ لِ

األبد. أمني.

(صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
حنانََك يا ربَّ األكوان

ْعُت َصاليِت، َك رَفَ يْ ܀ َحنانََك يا رَبَّ األكَواِن إلَ

باإلمياِن يَُرشُِّف معنى َحيايت. ا فَ نا إن أَْحيَ

ِجُل يف أَعامِقي، َجلْ ، يُ داَءَك يا َريبِّ ܀ َسِمْعُت نِ

اِق. َغِم الخفَّ الّن َمَع  قَلبي  تَجاَوُب يف  يَ َصًدى 

أَمُ املُشتاِق، فَِرسُْت ِبَهدِيَك يف َدريب َويِب ظَ

أُمِنيايِت. ِبه  أَُروِّي  الَعذِب  َك الصايف  َمنَهلِ لِ

܀ إلِهَي إن أدُعو فَام ِيل ِسواَك ُمِجيٌب نِدايئ،

ِيل ِبرِضاَك َعزايِئ. َقاِيل فَ وحنَي أَنُوُء بأَث

لَّ رَجايِئ، َديَك وكُ طَرَحُت ُمناَي وآمايل لَ

أنَت َمالِذي َوَمآِيل إليَك َوِفيَك نَجايِت. فَ



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

َنا يف األَرِض  لَ َقْد أََضأَت  لَ َها املَِسيُح، َشْمُس الِربِّ والَحّق،  أَيُّ

الُنوَر إىل  أَرِْسل هذا  نُورَِك املَِجيد.  ِقَك،  ِ ساِب ِة املُبَرشِّ ِبوَاِسطَ

ْحِيَي بالَقَداَسِة  ا، لِيَك نُ رَنَ ِنعَمِتَك َضاَمئِ ر ِب هِّ َنا، وَطَ ُعُقولِ

ِمَن اآلَن وإىل  وِس  الُقدُّ َوُروِحَك  يَك  أَِب املَْجَد وإىل  يَك  إِلَ َمَعُه  ذِكرَى ِميالِد ساِبِقَك، وَنُصِعَد 

األَبَد.                                                                    (صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن َحْسُيا وَقِديُشا (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

اَب الرََجاءُ، تَطرَُب ِفيِه األَرُض تَزُهو الَساَمءُ، يالِد يوحّنا طَ ا، مِبِ ويَ لُ َهلِ

زُّ اآلباءُ. ِبياءُ، َويَعتَ ْفرَُح األَن يَ

܀܀܀

ِديرَا، ا قَ ْد وَاَىف َربًّ ا بابِن اللِه َجاَء بَِشريَا، َها املَِسيُح قَ ا، يوحّن ويَ لُ َهلِ

اْن. اْن، هَو الَفاِدي وَالَديَّ أُعِطَي ِملَء الُسلطَ

܀܀܀

ْمَت باالسِتشَهاِد، ْد أمَْتَ َك قَ ْنَت َمِجيَء الَفاِدي، َسْعيَ ا أَعلَ ا، يا يوحّن ويَ لُ َهلِ

َقاَمَة الَدرِْب. ْمَنا ِصْدَق الَقلِْب، واسِت َعلِّ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �ودل يوحّنا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

٢ صموئيل ٢/ ١-١٠
الرَّّب واتََّسَع فَمي عىل أَْعدايئ أليَنِّ قد فَرِحت بَخالِصَك  الرَّّب وارتَفع رَأيس ِب بي ِب لْ َهَج قَ تَ ܀ إِب

ِهنا ܀ ال تُكرِثوا ِمن كَالم  يَس أََحٌد ِسواَك ولَيَس َصخرٌَة كإِل وَس ِمثُل الرَّب ألَنَّه لَ ܀ ال قُدُّ

ٌه َعليٌم وازُِن األَعامل ܀ كُِرسَت ِقيسُّ  واِهكم ܀ ألَنَّ الرَّبَّ إِل التَّشاُمخ وال تَخرُْج وَقاَحٌة ِمَن أَفْ

وا عِن  فُّ ُفَسهم ِبالُخبِز والِجياُع كَ باعى آَجروا أَن الُقوَّة ܀ الشَّ وَن ِب َعرثِّ َل املُتَ ِدرين وتََرسبَ املُقتَ

لَت ܀ الرَّّب مُييت ويُْحيي يُحِدُر  ننَي ذَِب َر وَلََدت َسبَعًة والَكثريَة البَ الَعَمل ܀ حتَّى إِنَّ العاِق

ع ܀ يُنِهض املِْسكنَي عِن  َضُع ويَرفَ ْغنى يَ فِقُر ويُ إِىل َمثْوى األَمواِت ُويصِعُد ِمنه ܀ الرَّّب يُ

َسه مع الُعظَامء ويورِثَه َعرَش املَجد ܀ ألَنَّ لِلرَّبِّ أَعِمَدَة  اب يُقيُم الَفقرَي ِمَن املَزبَلة لِيُجلِ الرتُّ

ه واألَْرشاُر يف الظَّالم يَزولون ألَنَّه ال  يا ܀ يَحَفُظ أَقْداَم أَْصِفيائِ نْ يها الدُّ األَرض وقد وََضَع علَ

امء ܀ الرَّّب  لِّ ِمنهام يُرِعُد ِمَن السَّ ون وعىل كُ ه ܀ ُمخاِصمو الرَّبِّ يَنَكِرسَ ُب إنْسان بُقوَّتِ يَغلِ

والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  َمسيِحه  رَأَس  ويَرفَع  ِكه  َملِ لِ ِعزًَّة  َهُب  يَ األَرْض  أَقاِيصَ  يَديُن 

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 (غل ٢١/٤-١/٥)

َقى أَحرارًا. بْ َن ا لِ رَنَ ْد َحرَّ ْل أَوْالُد الُحرَّة. إِنَّ املَِسيَح قَ ا أَوْالَد َجاِريَة، بَ ْسَن " لَ

وِديَّة." الُعبُ لِِنريِ  تَخَضُعوَن  تَُعوُدوا  إِذًا وال  وا  تُ اثْبُ فَ

     
              

( لو ١/ ٧٦)                 
  

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

(لو ٥٧/١-٦٦)

َم  َعظَّ ْد  قَ الرَبَّ  أَنَّ  ها  اِربُ وأَقَ َها  ِجريانُ وَسِمَع  ًنا.  ابْ َدِت  َولَ فَ د،  لِ تَ لِ اَت  إِليَصابَ اُن  زََم تَمَّ 

يِه  أَِب باْسِم  ْوُه  وَسمَّ الَصِبّي،  ُنوا  ْخِت يَ لِ َجاُؤوا  الثَاِمِن  ْوِم  اليَ ويف  َمَعَها.  َفرُِحوا  فَ َها،  لَ ُه  رَْحَمتَ

ِتِك  رابَ قَ يف  أََحَد  «ال  َها:  لَ وا  فَقالُ يوحّنا!».  ى  يَُسمَّ ْل  بَ «ال!  َوقالَْت:  ُه  أُمُّ فأََجابَْت  ا.  ِريَّ زَكَ

«إِْسُمُه  تَب:  ْوًحا وكَ لَ َب  لَ فطَ ُه.  يَ َسمِّ يُ أَْن  يُريُد  َماذَا  يِه  أَِب إِىل  وأََشاُروا  االْسم».  ِبهَذا  ْدَعى  يُ

ُم  َكلَّ تَ يَ َوَجَعَل  ُه،  لَِسانُ َق  لَ وانْطَ ا،  ِريَّ زَكَ ُم  فَ ْجأًَة  فَ َح  َفتَ وانْ َجِميُعُهم.  وا  بُ َعجَّ تَ فَ يوحّنا!». 

َث الَناُس ِبُكلِّ  هِذِه األُُموِر يف  ِهم، وتََحدَّ اْستَوىل الَخوُْف عىل َجِميعِ ِجريانِ ارُِك الله، فَ بَ ويُ

هَذا  َعَىس  «ما  ائِالً:  قَ ِه  ِب لْ قَ يف  ُه  ْحَفظُ يَ بذلَِك  َسِمَع   َمْن  لُّ  كُ وكاَن  ُهوِديَّة.  اليَ ِل  َجبَ لِّ  كُ

ا َمَعُه. ُد الرَبِّ َحقًّ يَ ْفُل أَْن يَُكون؟». وكانَْت  الطِّ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس ماهر بطيش)

܀ رحمة الله 

لها  أظهر  "قد  الله  أّن  الجميع  فيعلن  العاقر  إليصابات  حياِة  يف  ل  يتدخَّ الله 

األبويّة  الله  لنظرة  مجّسًدا  اإلنجييل  املشهد  هذا  لنا  يبدو   .(٥٨/١ (لو  عظيمة"  رحمة 

ُد واقعهم وينقلهم من حالة الحزن إىل حالة الفرح.  نحو البرش، الّتي من خاللها يجدِّ

البرشيّة عىل تغيري  القدرة  القادرة عىل خلق عامٍل جديد يف ظّل عجز  الله  إنّها رحمة 

لينزع  يتدّخل  أن  الله  سائلًة  السامء  إىل  تنظر  وهي  شاخت  التي  فإليصابات  الواقع. 

نفسها  تجد  بل  ال  يوحّنا،  الجديَد  مولوَدها  حاملًة  نفَسها  تجُد  والحزَن،  العاَر  عنها 

يف  وولدتها  تجلّت  الله  فرحمة  الالمحدودة.  الله  رحمة  من  جديدة  والدٍة  حالة  يف 

مجتمعها كأمٍّ بعد أن كانت تُْعرَُف بالعاقر، ورحمة الله تجلّت للبرشيّة جمعاء بهذا 

عّد الطريق ويُهّيء الناس للخالص. من هنا إنّه من األساّيس أن ننظر  الطفل الّذي سيُ

إىل تجيلِّ رحمة الله يف حياتنا ونتَّكل عليها، فهي القادرة عىل تبديل واقع األمل الّذي 

واقَع فرٍح وطريًقا للخالص. نعيشه وتجعل منه 

܀ حنان الله

الّذي  اإلسم  بشأن  إليصابات  قالته  ما  عىل  بالتّأكيد  الحضور  ا  زكريّ يُفاِجىء 

هو  يوحّنا  ومعنى   ، (لو٦٣/١)  يوحّنا"  "اسمه  اللّوح  عىل  ويكتب  الصبّي  به  سيُدعى 

ويجعل من  للبرش  يرسل حنانه  الله  أن  هنا كيف  نتأمّل  يتحنّن.  الله  أو  الله  حنان 

عب  وت الّصارخ يف الربيّة، الّصوت الّذي يعدُّ الشَّ كّل إنساٍن منارة لحنانه، فيوحّنا الصَّ

ا  فعليًّ تجسيًدا  أصبح  للبرش،  الله  حنان  كامل  صورة  يحمل  الّذي  املخلّص  للقاء 

يوحّنا  عائلة  فِهَمْت  أجمعني.  البرش  حياة  ويف  وإليصابات  زكريا  حياة  يف  الله  لحنان 

أنَّ تجيلِّ حناِن الله يف حياتها هو مرشوٌع يفوُق إشعاُعه حدوَد العائلة الّصغرية ليتألأل 

شهادًة لحناِن الله يف سامء البرشيّة جمعاء.

عاجزًا  وصاَر  الطريق  أضلَّ  من  لكّل  الله  حناَن  حامًال  اليوم  أكون  أن  يل  كيف 

ة؟ إنّها دعوتنا أن نجّسد حنان الله يف واقعنا  عن إكتشاف حنان الله يف حياته اليوميّ

لحنان  أشهد  ليك  دعويت  إنّها  والقساوة،  والبعد  الغضب  بالحنان  يستبدل  بدأ  الّذي 

الّذي يرزح يف مخاٍض طويٍل وينظر متأّمالً أن يجد بقعة  الواقع البرشّي  الله يف هذا 

رجاء يسرتيح فيها يف أحضان حنان الله.
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٨ أحد مولد يوحّنا

܀ قّوة الله 

تشهد  (لو٦٦/١)  معه."  كانت  الله  قّوة  ألّن  الطفل؟"  هذا  سيصبح  ماذا  "تُرى 

يف  وحزم  بشجاعٍة  يترصّف  فعًال  كان  املعمدان  يوحّنا  أنَّ  كيف  ة  اإلنجيليّ الّنصوص 

مواجهة كّل من ساوم عىل الحقيقة وعىل كلمة الله. ال بّد لنا أن نفهم من ذلك كيف 

ة  أّن قّوة الله كانت بالفعل مع يوحّنا يف مسريته. باإلضافة إىل ذلك إن تعّمقنا يف روحيّ

معناها  لتجد  الفائقة  والقدرة  جاعة  للشَّ البرشّي  املفهوم  تتعّدى  نجُدها  الله  قّوة 

تتجىل  الله  فقّوة  ه.  وحنانِ اللِه  رحمِة  ضوِء  عىل  فهِمها  من  نتمّكن  عندما  الحقيقيَّ 

رِحَم  الَّذي  فاللُه  والحنان،  الرَّحمة  مبفهوم  للقّوة،  البرشّي  املفهوِم  عن  بعيًدا  ا،  فعليًّ

والله  معه،  يده  كانت  مولوًدا جديًدا  أعطاها  عليها،  وتحنَّن  وإليصابات  ا  زكريّ عائلَة 

ا، ابَنه  الّذي رِحَم العائلة البرشيّة وتحنَّن عليها أعطاه ولًدا سابَق األزماِن، ولًدا عجيبً

صليِب  ليِب،  الصَّ عىل  بل  والعروِش  لطِة  بالسَّ ال  ُة  الفعليَّ قّوتُه  لتظهَر  الحبيَب 

القيامة. بالبرشيَّة إىل ميناء  الّذي سيعُرب  الخالِص 

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 (...)

اَم  ة، تَِحلُّ ِفيَها كَ َن ُمبارَكَ ُفوِسَنا َمساكِ َسة، َوِمْن نُ َل ُمَقدَّ ا َهياكِ إجَعْل اللهم ِمْن أَجَساِدنَ

اَم  كَ َنا  تَ ِسَن أَلْ ْق  َوأَطلِ َوَصايَاك،  َحِقيَقَة  لُِندرَِك  ا  َن ُعُقولَ ْر  أَنِ بَِشريَِك.  ا  يوحّن يف  لَْت  َحلَ

ُروُحَك،  ُه  لَ ترتاُح  ا  بً يِّ طَ ا  َعرْفً َنا،  واتِ َصلَ ْل  َواقبَ ُحَك.  تَُسبِّ كّناراٍت  ا،  زكريَّ لَِساَن  أَطلَقَت 

وس ِمَن اآلَن وإىل  يَك َوُروِحَك الُقدُّ لِّ زََماٍن، َمَع أَِب َدَك يف كُ لِّ ُوقٍْت، َومُنَجِّ َنْحَمَدَك يف كُ لِ

األبد. أمني.

(صالة صباح أحد �ودل يوحّنا، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
حنانََك يا ربَّ األكوان

ْعُت َصاليِت، َك رَفَ يْ ܀ َحنانََك يا رَبَّ األكَواِن إلَ

باإلمياِن يَُرشُِّف معنى َحيايت. ا فَ نا إن أَْحيَ

ِجُل يف أَعامِقي، َجلْ ، يُ داَءَك يا َريبِّ ܀ َسِمْعُت نِ

اِق. َغِم الخفَّ الّن َمَع  قَلبي  تَجاَوُب يف  يَ َصًدى 

أَمُ املُشتاِق، فَِرسُْت ِبَهدِيَك يف َدريب َويِب ظَ

أُمِنيايِت. ِبه  أَُروِّي  الَعذِب  َك الصايف  َمنَهلِ لِ

܀ إلِهَي إن أدُعو فَام ِيل ِسواَك ُمِجيٌب نِدايئ،

ِيل ِبرِضاَك َعزايِئ. َقاِيل فَ وحنَي أَنُوُء بأَث

لَّ رَجايِئ، َديَك وكُ طَرَحُت ُمناَي وآمايل لَ

أنَت َمالِذي َوَمآِيل إليَك َوِفيَك نَجايِت. فَ


