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األحد الرابع عشر من زمن العنصرة
اإلصغاء إىل ا�لكمة (�رتا و�ر�م)
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

َسة،  املَُقدَّ َمِتَك  لِ كَ إىل  نُضِغَي  ِألَْن  يسوع،  الربُّ  أَيُّها  لنا  أَهِّ

َك،  نَي لَ ا تََالِميَذ َحِقيِقيِّ َن لْ ِذَي ِمن ُخبزَِك املُْحِيي. إجَع وَنَغتَ

يَك  َك املَْجُد َمع أَِب ِم أَْجَمع. لَ ْحِمُل ِبَشارَتََك إىل العاَلَ نَ

وس، إىل األَبَد. وُروِحَك الُقدُّ

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

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

١

ترتيلة األحد
لحن َحسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

وَاْر ا، يَُسوُع نُوَر الَحقِّ يا َعنَي األَنْ ويَ لُ َهلِ

اْر ا الُنوَر يا نُوَر األَقطَ نَّ ِفيَك عايَ

رِّْحَنا. ِحَك فَ بالُنوِر الَحقِّ انَفْحَنا يف ُصبْ

܀܀܀

اُه داُر األَنواِر وًسا ُسْكَن ا، يا قُدُّ ويَ لُ َهلِ

ا َرشَّ األَْرشَاِر ِعْد َعنَّ ا أَبْ ْسَن دِّ قَ

َش األَبْرَارْ. ا َعيْ ْحيَ ا باّرْ يَك نَ بً لْ ا قَ واجَعْل ِفيَن

܀܀܀

(من رتبة إضاءة ا�شموع يف القّداس املارو�)

المزمور ١٦ (١٥)
܀ َسيِّدي وال َخرَي يل ِسواَك"  "أَنَت   : لِلرَّبِّ قُلُت  ܀  اْعتََصمُت  ِبَك  فإيِنِّ  اْحَفظْني  ُهمَّ  لَّ أَل ܀ 

اُس  أَصناُمهم والنَّ رُثَت  ܀ كَ ه فيهم  َهواَي كلُ ِوياُء  أُولِئَك األَق الَّذيَن يف هذي األَرض  ُة  َه اآللِ

الرَّبُّ كَأيس  ܀  ر  أَذكُ أَسامءَها ال  َشَفتَيَّ  وِب أَسُكب  لَها ال  فَدًما  ا  أَن ا  أَمَّ ܀  تون  هافَ تَ يَ َوراءَها 

وَقََعت يل يف نعيم وهو يل مرياٌث  التَّقسيِم  ِحباُل  ܀  لَِنصيبي  اِمُن  الضَّ أَنَت  ُة مريايث  وِحصَّ

لَّ  تاَي ܀ َجَعلُت الرَّبَّ كُ يَ لْ يايل تُنِذُرين كُ َجليل ܀ أُبارُِك الرَّبَّ الَّذي نََصَح يل حتَّى يف اللَّ

َهَجت نَْفيس حتَّى َجَسدي  تَ لْبي واْب رَِح قَ حني أَمامي إِنَّه عن مييني فلَن أَتَزَعزَع ܀ لِذلك فَ

܀  الهوَّة  يَرى  َك  َصِفيَّ تَدََع  ولَن  نَْفيس  األَْمواِت  َمثْوى  تَرتَُك يف  لن  ܀ ألَنََّك  أمان  اْستَقر يف 

وام. ܀ املجُد لآلِب  ُ يل َسبيَل الَحياة ܀ أَماَم وَجِهَك فرٌَح تاّم وعن مَيينَك نَعيٌم عىل الدَّ بَنيِّ ستُ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ تسالونيقي ٢/ ١٣)

ْل للِه  بَ لِلَناِس  َكلَّم، ال إِرَْضاًء  تَ نَ َنا عىل اإلِنِْجيل، هَكَذا  َن أَمَّ فَ ا الله  َربَنَ اَم اْختَ " كَ

َنا " وبَ لُ قُ ِربُ  ْختَ يَ الَّذي 

     
      
          

  

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

(لو ٣٨/١٠-٤٢)

َمرْتَا أُْخٌت  َها اْمرَأٌَة اْسُمها َمرْتا. وَكاَن لِ يِت ُه يف بَ تْ لَ بَ ْق َدَخَل يَُسوُع إِْحَدى الُقرَى، فاْستَ

تَْسَمُع كَالَمُه. الرَبِّ  َدَمي  قَ َد  ِعْن َسْت  َجلَ فَ َمْريَم.  تُْدَعى 

أَنَّ  ِب ايل  تُبَ ا  أََم رَّب،  ا  «يَ الَْت:  َوقَ َجاَءْت  فَ الِخْدَمة،  َكرْثَِة  ِب َهِمَكًة  ْن ُم فَكانَْت  َمرْتَا  ا  أَمَّ

«َمرْتا،  َها:  لَ اَل  َوقَ الرَبُّ  أََجاَب  فَ تَُساِعَديِن!».  أَْن  َها  لَ ُقْل  فَ َوْحِدي؟  أَْخُدُم  ِني  تْ تَرَكَ أُْخِتي 

ارَِت  اْختَ ُم  ْريَ َم فَ َواِحد!  وُب  لُ َمطْ الْ ا  َ إمِنَّ ِرِبني!  َوتَْضطَ ِثريَة،  كَ أُُموٍر  ِب نَي  مِّ تَْهتَ إِنَِّك  َمرْتا، 

َها». ْن ِم ْنزََع  يُ ْن  َولَ األَفَْضل،  الَنِصيَب 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري يوسف أبو أنطون)

ه بلهفٍة وضيافٍة ال مثيل لها  ْت بِه وخدَمتْ ُه ورّحبَ بادرْت مرتا ودعْت يسوُع إىل منزلِها، كرَّمتْ

ُه مامَّ صنعته يداها. أّما مريُم فجلَسْت تُصغي  ها وأطعمتْ وهذا ليَس بخطأٍ، فقد قاَمْت بواجباتِ

ها يف أعامِل االستقباِل والّضيافِة. إىل يسوَع ومل تساعْد مرتا أختَ

يدفعنا إلهامل عالقتنا  ما  كل  إبعاد  طريِق  املسؤولّية: عن  وتحّمل  واإلكرتاث  اإلهتامم  ܀ 
نا هذه العالقة  ْهِمُل بإرادتِ بالله. قد نعيش عمرنا دوَن أْن نكرتَث لله، ال بل أحيانًا كثريًة نُ

ُم علينا تبّنَي هذه املشيئَة مَع كّل ما تحمله من  نا تحتّ ألّن اإللتزاَم مبشيئِة اللِه يف حياتِ

فَمْن يحسُن رؤيَة اختباراِت اآلخرين مَع  اللِه واآلخرين.  تِجاَه  ٍة  ٍة وعالئقيّ إلتزاماٍت روحيّ

ها  ه أنَّ حياتَنا عىل هذه األرِض بدوِن ارتباٍط حقيقيٍّ باللِه تفقُد غايتَ اللِه يعرُف يف عمِق ذاتِ

وجوهَر وجودَها. 

ُه.  وأكرَمتْ به  َهَمَكْت  وانْ منزِلِها،  إىل  يسوَع  مرتا  دََعْت  لقد  روِحها:  ونقاوُة  مرتا  شجاعُة  ܀ 
َعُب وحَدها، بينام مريُم ال  ها له، فهي تُكدُّ وتتْ ها أماَمه وشكتْ ْت أختَ وبشجاَعٍة أيًضا عاتَبَ

تني أخُدُم  تساعْدها بل جالسًة مرتاحًة غرَي مباليٍة، وقالْت له: يا ربُّ أما تبايل أّن أختي تركّ

يشيك  يقَف  أن  القلب  والنقيِّ  الّشجاِع  يستطيُع سوى  تساعْدين".  ال  أن  ُمرْها  فَ وحدي، 

بصدٍق أماَم عيني يسوع ويبيك لديه.

ِه، كمرتا، الكثرَي ِمَن املآِخِذ عىل  ا يف داخلِ ܀ انكشاُف القلِب أماَم يسوَع: يختزُِن كلُّ واحٍد منَّ

عىل  ٍة  مبنيَّ نَقمٍة  إىل  لتتحوَّل  املآخُذ  هذه  ُم  وترتاكَ ورفاِقنا،  وأقارِبنا  نا  أخوتِ عىل  اآلخرِ، 

اِت، قد يصُل بنا األمُر إىل احتقاِر اآلخِر باعتبارِه ظاملًا، كام شعرت  مظلوميٍة عميقٍة يف الذَّ

ما  ليسوَع وهذا  فاشتَكْت مرتا  لها.  زيارة يسوع  أثناء  ه معها  تْ تجاه مريم، وما ترصفَ مرتا 

ها بركًة ومْن نقمِتها درًسا. لقْد ُحِسبَْت شكوى مرتا برًّا لها، فقد كشَفْت  جعَل من جرأتِ

ها أماَم الرّبِّ لعمِق الثّقة بعدلِه وإلنصاِفه للمظلوِم، وتربيِد حرِّ نقمِتها. قلبَ

ْت يسوَع إىل منزِلِها، جلَب يسوُع  ܀ حضوُر يسوَع يف حياتنا: روعُة شكوى مرتا أنَّها كام جلبَ

ه أيًضا  ها به وسعيها لتكرميِه، لكنَّ السالَم إىل األختنِي، فيسوُع أنصَف مرتا ومثََّن انهامكَ

أنصَف مريَم الَّتي أخَذْت دوَر التلميِذ، فجلَسْت عند قدميِه واختارَِت النَّصيَب األفضَل. 

ْقمِة عىل مريَم معيًدا الّسالم إىل  ها ِمَن النَّ ا قلبَ لقد أعاَد يسوُع تصويَب تفكريِ مرتا شافيً

ِمْن جديٍد،  يُعيُد خلَقنا  نا  والنوايا. فوجوُد يسوَع يف حياتِ القلوب  ا  منزِل األختني، مصفيً

نا بشجاعٍة وصدٍق أماَمه. فقط إذا انفتَح قلبُ

قمَة عليه؟!  نا النَّ َك ونَْحُن نحتقُر اآلخَر ونختزُِن يف داخلِ نا نُحبُّ ُن يا ربُّ أنَّ ْعلِ صالة: كيف نُ

ها وثقِتها  نا عىل جرأِة مرتا ونقاوتِ نا ِمْن مآخِذنا عىل بعضنا البعض، وان تجعلَ نسألُك أْن تشفيَ

كوى لديك، بانكشاِف قلوِبنا أماَم عينيَك، واثقني ِبعدلِك وإنصاِفَك.  يف اللُّجوِء اليك والشَّ

نا، مثاَل ما فعلِْت يف بيِت مرتا ومريم. فتعيَد الّسالَم إىل قلوِبنا ومنازلِنا وعائالتِ

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 (...)

من  منظُورًا  صار  الّذي  املَنظُور  لَِغريِ  بُح  السُّ يَّة!  بََرشِ ُصورٍة  يف  يَنا  إلَ نَزل  للّذي  بُح  السُّ

بُح لَِغريِ املُدرَك الَّذي ال مُيكن أليِّ  َنا! السُّ بُح لألزّيل الّذي ذاَق املَوَت ِمن أَجلِ َنا! السُّ أجلِ

َجَسِدنَا! بِسِه  لِ ِب بِنعَمِته َجعل ذاتُه ظاِهرًا  ذهٍن أن يفهمُه، والّذي 

! مبارٌك الّذي  َد ويَُرىبَّ ولَ يُ َها، لِ ه وحضِن ُه إرادتُه الصالحة إىل رحِم أمِّ ُمبارٌك الّذي أحَرضَت

َرشيّة. للبَ الحياَة  بالتايل  َوَمَنَح  باملَوِت  اشرتك 

ه الّرسّي. ُمبارٌك الّذي أعلن لنا أرساره ِبلِساٍن  ُمبارٌك الّذي جعل جسدنا مسكًنا لكيانِ

نا. كلِسانِ

افتدانا  الّذي  الرحمة،  ُر  واِف هو  للّذي  املَجُد  َنا.  أجلِ يِّد من  قُ وقد  رنا،  للّذي حرَّ بُح  السُّ

بدوِن اسرتداد يشء باملقابل.

َنا. ِبَل اإلدانة من أجلِ قَ الّذي  بُح للقايض  السُّ

الُشكَر  م  ُنَقدِّ لِ أسامِعَنا.  يف  َمِتِه  لَِكلِ ِريًقا  طَ َد  َوَمهَّ بتعليمه  ذهننا  أنار  للّذي  لَِنسُجد 

َنا. للّذي َغرََس مَثَرَُه يف َشجرَتِ

بُح للّذي يحرُث ِبُصورٍة َغريِ َمنظُورَة روَحنا. ُمبارٌك الّذي ناَغَم روَحَنا، يك تعزف لُه  السُّ

قيثارته. الرفعة عىل  أناشيد  ا  دامئً

(املز�ور ٧٠ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
أراك إلهي

لِبي َسناْك. ا َصَنعتُه يَداك، فأُنِشُد فيَك الُهدى يا إلهي وميألُ قَ ܀ أراَك إلهي أراك، مِبَ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

وِن األزاهريِ فوَق الُغُصون، لَ ُنوِر الصباِح الَحُنون ِب ܀ أراَك ِب

لِّ َصوٍب وأُصغي إليَك ِبقلِب الُسكون.  وأَسَمُع صوتََك يف كُ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

ُع َعيِني ِبُكلِّ الُربُوع فأُبِرصُ فيها َجامَل يَسوع تِّ ܀ أَُم

بَعُث يفَّ التُقى والُخشوع. ُة فاديَّ تَغُمُر نفيس فتَ َمحبَّ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ



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

َسة،  املَُقدَّ َمِتَك  لِ كَ إىل  نُضِغَي  ِألَْن  يسوع،  الربُّ  أَيُّها  لنا  أَهِّ

َك،  نَي لَ ا تََالِميَذ َحِقيِقيِّ َن لْ ِذَي ِمن ُخبزَِك املُْحِيي. إجَع وَنَغتَ

يَك  َك املَْجُد َمع أَِب ِم أَْجَمع. لَ ْحِمُل ِبَشارَتََك إىل العاَلَ نَ

وس، إىل األَبَد. وُروِحَك الُقدُّ

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

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

anteliasdiocese.com

٢األحد الرابع عشر من زمن العنصرة: اإلصغاء إلى الكلمة (مرتا ومريم)

ترتيلة األحد
لحن َحسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

وَاْر ا، يَُسوُع نُوَر الَحقِّ يا َعنَي األَنْ ويَ لُ َهلِ

اْر ا الُنوَر يا نُوَر األَقطَ نَّ ِفيَك عايَ

رِّْحَنا. ِحَك فَ بالُنوِر الَحقِّ انَفْحَنا يف ُصبْ

܀܀܀

اُه داُر األَنواِر وًسا ُسْكَن ا، يا قُدُّ ويَ لُ َهلِ

ا َرشَّ األَْرشَاِر ِعْد َعنَّ ا أَبْ ْسَن دِّ قَ

َش األَبْرَارْ. ا َعيْ ْحيَ ا باّرْ يَك نَ بً لْ ا قَ واجَعْل ِفيَن

܀܀܀

(من رتبة إضاءة ا�شموع يف القّداس املارو�)

المزمور ١٦ (١٥)
܀ َسيِّدي وال َخرَي يل ِسواَك"  "أَنَت   : لِلرَّبِّ قُلُت  ܀  اْعتََصمُت  ِبَك  فإيِنِّ  اْحَفظْني  ُهمَّ  لَّ أَل ܀ 

اُس  أَصناُمهم والنَّ رُثَت  ܀ كَ ه فيهم  َهواَي كلُ ِوياُء  أُولِئَك األَق الَّذيَن يف هذي األَرض  ُة  َه اآللِ

الرَّبُّ كَأيس  ܀  ر  أَذكُ أَسامءَها ال  َشَفتَيَّ  وِب أَسُكب  لَها ال  فَدًما  ا  أَن ا  أَمَّ ܀  تون  هافَ تَ يَ َوراءَها 

وَقََعت يل يف نعيم وهو يل مرياٌث  التَّقسيِم  ِحباُل  ܀  لَِنصيبي  اِمُن  الضَّ أَنَت  ُة مريايث  وِحصَّ

لَّ  تاَي ܀ َجَعلُت الرَّبَّ كُ يَ لْ يايل تُنِذُرين كُ َجليل ܀ أُبارُِك الرَّبَّ الَّذي نََصَح يل حتَّى يف اللَّ

َهَجت نَْفيس حتَّى َجَسدي  تَ لْبي واْب رَِح قَ حني أَمامي إِنَّه عن مييني فلَن أَتَزَعزَع ܀ لِذلك فَ

܀  الهوَّة  يَرى  َك  َصِفيَّ تَدََع  ولَن  نَْفيس  األَْمواِت  َمثْوى  تَرتَُك يف  لن  ܀ ألَنََّك  أمان  اْستَقر يف 

وام. ܀ املجُد لآلِب  ُ يل َسبيَل الَحياة ܀ أَماَم وَجِهَك فرٌَح تاّم وعن مَيينَك نَعيٌم عىل الدَّ بَنيِّ ستُ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ تسالونيقي ٢/ ١٣)

ْل للِه  بَ لِلَناِس  َكلَّم، ال إِرَْضاًء  تَ نَ َنا عىل اإلِنِْجيل، هَكَذا  َن أَمَّ فَ ا الله  َربَنَ اَم اْختَ " كَ

َنا " وبَ لُ قُ ِربُ  ْختَ يَ الَّذي 

     
      
          

  

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

(لو ٣٨/١٠-٤٢)

َمرْتَا أُْخٌت  َها اْمرَأٌَة اْسُمها َمرْتا. وَكاَن لِ يِت ُه يف بَ تْ لَ بَ ْق َدَخَل يَُسوُع إِْحَدى الُقرَى، فاْستَ

تَْسَمُع كَالَمُه. الرَبِّ  َدَمي  قَ َد  ِعْن َسْت  َجلَ فَ َمْريَم.  تُْدَعى 

أَنَّ  ِب ايل  تُبَ ا  أََم رَّب،  ا  «يَ الَْت:  َوقَ َجاَءْت  فَ الِخْدَمة،  َكرْثَِة  ِب َهِمَكًة  ْن ُم فَكانَْت  َمرْتَا  ا  أَمَّ

«َمرْتا،  َها:  لَ اَل  َوقَ الرَبُّ  أََجاَب  فَ تَُساِعَديِن!».  أَْن  َها  لَ ُقْل  فَ َوْحِدي؟  أَْخُدُم  ِني  تْ تَرَكَ أُْخِتي 

ارَِت  اْختَ ُم  ْريَ َم فَ َواِحد!  وُب  لُ َمطْ الْ ا  َ إمِنَّ ِرِبني!  َوتَْضطَ ِثريَة،  كَ أُُموٍر  ِب نَي  مِّ تَْهتَ إِنَِّك  َمرْتا، 

َها». ْن ِم ْنزََع  يُ ْن  َولَ األَفَْضل،  الَنِصيَب 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري يوسف أبو أنطون)

ه بلهفٍة وضيافٍة ال مثيل لها  ْت بِه وخدَمتْ ُه ورّحبَ بادرْت مرتا ودعْت يسوُع إىل منزلِها، كرَّمتْ

ُه مامَّ صنعته يداها. أّما مريُم فجلَسْت تُصغي  ها وأطعمتْ وهذا ليَس بخطأٍ، فقد قاَمْت بواجباتِ

ها يف أعامِل االستقباِل والّضيافِة. إىل يسوَع ومل تساعْد مرتا أختَ

يدفعنا إلهامل عالقتنا  ما  كل  إبعاد  طريِق  املسؤولّية: عن  وتحّمل  واإلكرتاث  اإلهتامم  ܀ 
نا هذه العالقة  ْهِمُل بإرادتِ بالله. قد نعيش عمرنا دوَن أْن نكرتَث لله، ال بل أحيانًا كثريًة نُ

ُم علينا تبّنَي هذه املشيئَة مَع كّل ما تحمله من  نا تحتّ ألّن اإللتزاَم مبشيئِة اللِه يف حياتِ

فَمْن يحسُن رؤيَة اختباراِت اآلخرين مَع  اللِه واآلخرين.  تِجاَه  ٍة  ٍة وعالئقيّ إلتزاماٍت روحيّ

ها  ه أنَّ حياتَنا عىل هذه األرِض بدوِن ارتباٍط حقيقيٍّ باللِه تفقُد غايتَ اللِه يعرُف يف عمِق ذاتِ

وجوهَر وجودَها. 

ُه.  وأكرَمتْ به  َهَمَكْت  وانْ منزِلِها،  إىل  يسوَع  مرتا  دََعْت  لقد  روِحها:  ونقاوُة  مرتا  شجاعُة  ܀ 
َعُب وحَدها، بينام مريُم ال  ها له، فهي تُكدُّ وتتْ ها أماَمه وشكتْ ْت أختَ وبشجاَعٍة أيًضا عاتَبَ

تني أخُدُم  تساعْدها بل جالسًة مرتاحًة غرَي مباليٍة، وقالْت له: يا ربُّ أما تبايل أّن أختي تركّ

يشيك  يقَف  أن  القلب  والنقيِّ  الّشجاِع  يستطيُع سوى  تساعْدين".  ال  أن  ُمرْها  فَ وحدي، 

بصدٍق أماَم عيني يسوع ويبيك لديه.

ِه، كمرتا، الكثرَي ِمَن املآِخِذ عىل  ا يف داخلِ ܀ انكشاُف القلِب أماَم يسوَع: يختزُِن كلُّ واحٍد منَّ

عىل  ٍة  مبنيَّ نَقمٍة  إىل  لتتحوَّل  املآخُذ  هذه  ُم  وترتاكَ ورفاِقنا،  وأقارِبنا  نا  أخوتِ عىل  اآلخرِ، 

اِت، قد يصُل بنا األمُر إىل احتقاِر اآلخِر باعتبارِه ظاملًا، كام شعرت  مظلوميٍة عميقٍة يف الذَّ

ما  ليسوَع وهذا  فاشتَكْت مرتا  لها.  زيارة يسوع  أثناء  ه معها  تْ تجاه مريم، وما ترصفَ مرتا 

ها بركًة ومْن نقمِتها درًسا. لقْد ُحِسبَْت شكوى مرتا برًّا لها، فقد كشَفْت  جعَل من جرأتِ

ها أماَم الرّبِّ لعمِق الثّقة بعدلِه وإلنصاِفه للمظلوِم، وتربيِد حرِّ نقمِتها. قلبَ

ْت يسوَع إىل منزِلِها، جلَب يسوُع  ܀ حضوُر يسوَع يف حياتنا: روعُة شكوى مرتا أنَّها كام جلبَ

ه أيًضا  ها به وسعيها لتكرميِه، لكنَّ السالَم إىل األختنِي، فيسوُع أنصَف مرتا ومثََّن انهامكَ

أنصَف مريَم الَّتي أخَذْت دوَر التلميِذ، فجلَسْت عند قدميِه واختارَِت النَّصيَب األفضَل. 

ْقمِة عىل مريَم معيًدا الّسالم إىل  ها ِمَن النَّ ا قلبَ لقد أعاَد يسوُع تصويَب تفكريِ مرتا شافيً

ِمْن جديٍد،  يُعيُد خلَقنا  نا  والنوايا. فوجوُد يسوَع يف حياتِ القلوب  ا  منزِل األختني، مصفيً

نا بشجاعٍة وصدٍق أماَمه. فقط إذا انفتَح قلبُ

قمَة عليه؟!  نا النَّ َك ونَْحُن نحتقُر اآلخَر ونختزُِن يف داخلِ نا نُحبُّ ُن يا ربُّ أنَّ ْعلِ صالة: كيف نُ

ها وثقِتها  نا عىل جرأِة مرتا ونقاوتِ نا ِمْن مآخِذنا عىل بعضنا البعض، وان تجعلَ نسألُك أْن تشفيَ

كوى لديك، بانكشاِف قلوِبنا أماَم عينيَك، واثقني ِبعدلِك وإنصاِفَك.  يف اللُّجوِء اليك والشَّ

نا، مثاَل ما فعلِْت يف بيِت مرتا ومريم. فتعيَد الّسالَم إىل قلوِبنا ومنازلِنا وعائالتِ

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 (...)

من  منظُورًا  صار  الّذي  املَنظُور  لَِغريِ  بُح  السُّ يَّة!  بََرشِ ُصورٍة  يف  يَنا  إلَ نَزل  للّذي  بُح  السُّ

بُح لَِغريِ املُدرَك الَّذي ال مُيكن أليِّ  َنا! السُّ بُح لألزّيل الّذي ذاَق املَوَت ِمن أَجلِ َنا! السُّ أجلِ

َجَسِدنَا! بِسِه  لِ ِب بِنعَمِته َجعل ذاتُه ظاِهرًا  ذهٍن أن يفهمُه، والّذي 

! مبارٌك الّذي  َد ويَُرىبَّ ولَ يُ َها، لِ ه وحضِن ُه إرادتُه الصالحة إىل رحِم أمِّ ُمبارٌك الّذي أحَرضَت

َرشيّة. للبَ الحياَة  بالتايل  َوَمَنَح  باملَوِت  اشرتك 

ه الّرسّي. ُمبارٌك الّذي أعلن لنا أرساره ِبلِساٍن  ُمبارٌك الّذي جعل جسدنا مسكًنا لكيانِ

نا. كلِسانِ

افتدانا  الّذي  الرحمة،  ُر  واِف هو  للّذي  املَجُد  َنا.  أجلِ يِّد من  قُ وقد  رنا،  للّذي حرَّ بُح  السُّ

بدوِن اسرتداد يشء باملقابل.

َنا. ِبَل اإلدانة من أجلِ قَ الّذي  بُح للقايض  السُّ

الُشكَر  م  ُنَقدِّ لِ أسامِعَنا.  يف  َمِتِه  لَِكلِ ِريًقا  طَ َد  َوَمهَّ بتعليمه  ذهننا  أنار  للّذي  لَِنسُجد 

َنا. للّذي َغرََس مَثَرَُه يف َشجرَتِ

بُح للّذي يحرُث ِبُصورٍة َغريِ َمنظُورَة روَحنا. ُمبارٌك الّذي ناَغَم روَحَنا، يك تعزف لُه  السُّ

قيثارته. الرفعة عىل  أناشيد  ا  دامئً

(املز�ور ٧٠ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
أراك إلهي

لِبي َسناْك. ا َصَنعتُه يَداك، فأُنِشُد فيَك الُهدى يا إلهي وميألُ قَ ܀ أراَك إلهي أراك، مِبَ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

وِن األزاهريِ فوَق الُغُصون، لَ ُنوِر الصباِح الَحُنون ِب ܀ أراَك ِب

لِّ َصوٍب وأُصغي إليَك ِبقلِب الُسكون.  وأَسَمُع صوتََك يف كُ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

ُع َعيِني ِبُكلِّ الُربُوع فأُبِرصُ فيها َجامَل يَسوع تِّ ܀ أَُم

بَعُث يفَّ التُقى والُخشوع. ُة فاديَّ تَغُمُر نفيس فتَ َمحبَّ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ



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

َسة،  املَُقدَّ َمِتَك  لِ كَ إىل  نُضِغَي  ِألَْن  يسوع،  الربُّ  أَيُّها  لنا  أَهِّ

َك،  نَي لَ ا تََالِميَذ َحِقيِقيِّ َن لْ ِذَي ِمن ُخبزَِك املُْحِيي. إجَع وَنَغتَ

يَك  َك املَْجُد َمع أَِب ِم أَْجَمع. لَ ْحِمُل ِبَشارَتََك إىل العاَلَ نَ

وس، إىل األَبَد. وُروِحَك الُقدُّ

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

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

anteliasdiocese.com

٣

ترتيلة األحد
لحن َحسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

وَاْر ا، يَُسوُع نُوَر الَحقِّ يا َعنَي األَنْ ويَ لُ َهلِ

اْر ا الُنوَر يا نُوَر األَقطَ نَّ ِفيَك عايَ

رِّْحَنا. ِحَك فَ بالُنوِر الَحقِّ انَفْحَنا يف ُصبْ

܀܀܀

اُه داُر األَنواِر وًسا ُسْكَن ا، يا قُدُّ ويَ لُ َهلِ

ا َرشَّ األَْرشَاِر ِعْد َعنَّ ا أَبْ ْسَن دِّ قَ

َش األَبْرَارْ. ا َعيْ ْحيَ ا باّرْ يَك نَ بً لْ ا قَ واجَعْل ِفيَن

܀܀܀

(من رتبة إضاءة ا�شموع يف القّداس املارو�)

المزمور ١٦ (١٥)
܀ َسيِّدي وال َخرَي يل ِسواَك"  "أَنَت   : لِلرَّبِّ قُلُت  ܀  اْعتََصمُت  ِبَك  فإيِنِّ  اْحَفظْني  ُهمَّ  لَّ أَل ܀ 

اُس  أَصناُمهم والنَّ رُثَت  ܀ كَ ه فيهم  َهواَي كلُ ِوياُء  أُولِئَك األَق الَّذيَن يف هذي األَرض  ُة  َه اآللِ

الرَّبُّ كَأيس  ܀  ر  أَذكُ أَسامءَها ال  َشَفتَيَّ  وِب أَسُكب  لَها ال  فَدًما  ا  أَن ا  أَمَّ ܀  تون  هافَ تَ يَ َوراءَها 

وَقََعت يل يف نعيم وهو يل مرياٌث  التَّقسيِم  ِحباُل  ܀  لَِنصيبي  اِمُن  الضَّ أَنَت  ُة مريايث  وِحصَّ

لَّ  تاَي ܀ َجَعلُت الرَّبَّ كُ يَ لْ يايل تُنِذُرين كُ َجليل ܀ أُبارُِك الرَّبَّ الَّذي نََصَح يل حتَّى يف اللَّ

َهَجت نَْفيس حتَّى َجَسدي  تَ لْبي واْب رَِح قَ حني أَمامي إِنَّه عن مييني فلَن أَتَزَعزَع ܀ لِذلك فَ

܀  الهوَّة  يَرى  َك  َصِفيَّ تَدََع  ولَن  نَْفيس  األَْمواِت  َمثْوى  تَرتَُك يف  لن  ܀ ألَنََّك  أمان  اْستَقر يف 

وام. ܀ املجُد لآلِب  ُ يل َسبيَل الَحياة ܀ أَماَم وَجِهَك فرٌَح تاّم وعن مَيينَك نَعيٌم عىل الدَّ بَنيِّ ستُ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ تسالونيقي ٢/ ١٣)

ْل للِه  بَ لِلَناِس  َكلَّم، ال إِرَْضاًء  تَ نَ َنا عىل اإلِنِْجيل، هَكَذا  َن أَمَّ فَ ا الله  َربَنَ اَم اْختَ " كَ

َنا " وبَ لُ قُ ِربُ  ْختَ يَ الَّذي 

     
      
          

  

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

(لو ٣٨/١٠-٤٢)

َمرْتَا أُْخٌت  َها اْمرَأٌَة اْسُمها َمرْتا. وَكاَن لِ يِت ُه يف بَ تْ لَ بَ ْق َدَخَل يَُسوُع إِْحَدى الُقرَى، فاْستَ

تَْسَمُع كَالَمُه. الرَبِّ  َدَمي  قَ َد  ِعْن َسْت  َجلَ فَ َمْريَم.  تُْدَعى 

أَنَّ  ِب ايل  تُبَ ا  أََم رَّب،  ا  «يَ الَْت:  َوقَ َجاَءْت  فَ الِخْدَمة،  َكرْثَِة  ِب َهِمَكًة  ْن ُم فَكانَْت  َمرْتَا  ا  أَمَّ

«َمرْتا،  َها:  لَ اَل  َوقَ الرَبُّ  أََجاَب  فَ تَُساِعَديِن!».  أَْن  َها  لَ ُقْل  فَ َوْحِدي؟  أَْخُدُم  ِني  تْ تَرَكَ أُْخِتي 

ارَِت  اْختَ ُم  ْريَ َم فَ َواِحد!  وُب  لُ َمطْ الْ ا  َ إمِنَّ ِرِبني!  َوتَْضطَ ِثريَة،  كَ أُُموٍر  ِب نَي  مِّ تَْهتَ إِنَِّك  َمرْتا، 

َها». ْن ِم ْنزََع  يُ ْن  َولَ األَفَْضل،  الَنِصيَب 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري يوسف أبو أنطون)

ه بلهفٍة وضيافٍة ال مثيل لها  ْت بِه وخدَمتْ ُه ورّحبَ بادرْت مرتا ودعْت يسوُع إىل منزلِها، كرَّمتْ

ُه مامَّ صنعته يداها. أّما مريُم فجلَسْت تُصغي  ها وأطعمتْ وهذا ليَس بخطأٍ، فقد قاَمْت بواجباتِ

ها يف أعامِل االستقباِل والّضيافِة. إىل يسوَع ومل تساعْد مرتا أختَ

يدفعنا إلهامل عالقتنا  ما  كل  إبعاد  طريِق  املسؤولّية: عن  وتحّمل  واإلكرتاث  اإلهتامم  ܀ 
نا هذه العالقة  ْهِمُل بإرادتِ بالله. قد نعيش عمرنا دوَن أْن نكرتَث لله، ال بل أحيانًا كثريًة نُ

ُم علينا تبّنَي هذه املشيئَة مَع كّل ما تحمله من  نا تحتّ ألّن اإللتزاَم مبشيئِة اللِه يف حياتِ

فَمْن يحسُن رؤيَة اختباراِت اآلخرين مَع  اللِه واآلخرين.  تِجاَه  ٍة  ٍة وعالئقيّ إلتزاماٍت روحيّ

ها  ه أنَّ حياتَنا عىل هذه األرِض بدوِن ارتباٍط حقيقيٍّ باللِه تفقُد غايتَ اللِه يعرُف يف عمِق ذاتِ

وجوهَر وجودَها. 

ُه.  وأكرَمتْ به  َهَمَكْت  وانْ منزِلِها،  إىل  يسوَع  مرتا  دََعْت  لقد  روِحها:  ونقاوُة  مرتا  شجاعُة  ܀ 
َعُب وحَدها، بينام مريُم ال  ها له، فهي تُكدُّ وتتْ ها أماَمه وشكتْ ْت أختَ وبشجاَعٍة أيًضا عاتَبَ

تني أخُدُم  تساعْدها بل جالسًة مرتاحًة غرَي مباليٍة، وقالْت له: يا ربُّ أما تبايل أّن أختي تركّ

يشيك  يقَف  أن  القلب  والنقيِّ  الّشجاِع  يستطيُع سوى  تساعْدين".  ال  أن  ُمرْها  فَ وحدي، 

بصدٍق أماَم عيني يسوع ويبيك لديه.

ِه، كمرتا، الكثرَي ِمَن املآِخِذ عىل  ا يف داخلِ ܀ انكشاُف القلِب أماَم يسوَع: يختزُِن كلُّ واحٍد منَّ

عىل  ٍة  مبنيَّ نَقمٍة  إىل  لتتحوَّل  املآخُذ  هذه  ُم  وترتاكَ ورفاِقنا،  وأقارِبنا  نا  أخوتِ عىل  اآلخرِ، 

اِت، قد يصُل بنا األمُر إىل احتقاِر اآلخِر باعتبارِه ظاملًا، كام شعرت  مظلوميٍة عميقٍة يف الذَّ

ما  ليسوَع وهذا  فاشتَكْت مرتا  لها.  زيارة يسوع  أثناء  ه معها  تْ تجاه مريم، وما ترصفَ مرتا 

ها بركًة ومْن نقمِتها درًسا. لقْد ُحِسبَْت شكوى مرتا برًّا لها، فقد كشَفْت  جعَل من جرأتِ

ها أماَم الرّبِّ لعمِق الثّقة بعدلِه وإلنصاِفه للمظلوِم، وتربيِد حرِّ نقمِتها. قلبَ

ْت يسوَع إىل منزِلِها، جلَب يسوُع  ܀ حضوُر يسوَع يف حياتنا: روعُة شكوى مرتا أنَّها كام جلبَ

ه أيًضا  ها به وسعيها لتكرميِه، لكنَّ السالَم إىل األختنِي، فيسوُع أنصَف مرتا ومثََّن انهامكَ

أنصَف مريَم الَّتي أخَذْت دوَر التلميِذ، فجلَسْت عند قدميِه واختارَِت النَّصيَب األفضَل. 

ْقمِة عىل مريَم معيًدا الّسالم إىل  ها ِمَن النَّ ا قلبَ لقد أعاَد يسوُع تصويَب تفكريِ مرتا شافيً

ِمْن جديٍد،  يُعيُد خلَقنا  نا  والنوايا. فوجوُد يسوَع يف حياتِ القلوب  ا  منزِل األختني، مصفيً

نا بشجاعٍة وصدٍق أماَمه. فقط إذا انفتَح قلبُ

قمَة عليه؟!  نا النَّ َك ونَْحُن نحتقُر اآلخَر ونختزُِن يف داخلِ نا نُحبُّ ُن يا ربُّ أنَّ ْعلِ صالة: كيف نُ

ها وثقِتها  نا عىل جرأِة مرتا ونقاوتِ نا ِمْن مآخِذنا عىل بعضنا البعض، وان تجعلَ نسألُك أْن تشفيَ

كوى لديك، بانكشاِف قلوِبنا أماَم عينيَك، واثقني ِبعدلِك وإنصاِفَك.  يف اللُّجوِء اليك والشَّ

نا، مثاَل ما فعلِْت يف بيِت مرتا ومريم. فتعيَد الّسالَم إىل قلوِبنا ومنازلِنا وعائالتِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد الرابع عشر من زمن العنصرة: اإلصغاء إلى الكلمة (مرتا ومريم)

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 (...)

من  منظُورًا  صار  الّذي  املَنظُور  لَِغريِ  بُح  السُّ يَّة!  بََرشِ ُصورٍة  يف  يَنا  إلَ نَزل  للّذي  بُح  السُّ

بُح لَِغريِ املُدرَك الَّذي ال مُيكن أليِّ  َنا! السُّ بُح لألزّيل الّذي ذاَق املَوَت ِمن أَجلِ َنا! السُّ أجلِ

َجَسِدنَا! بِسِه  لِ ِب بِنعَمِته َجعل ذاتُه ظاِهرًا  ذهٍن أن يفهمُه، والّذي 

! مبارٌك الّذي  َد ويَُرىبَّ ولَ يُ َها، لِ ه وحضِن ُه إرادتُه الصالحة إىل رحِم أمِّ ُمبارٌك الّذي أحَرضَت

َرشيّة. للبَ الحياَة  بالتايل  َوَمَنَح  باملَوِت  اشرتك 

ه الّرسّي. ُمبارٌك الّذي أعلن لنا أرساره ِبلِساٍن  ُمبارٌك الّذي جعل جسدنا مسكًنا لكيانِ

نا. كلِسانِ

افتدانا  الّذي  الرحمة،  ُر  واِف هو  للّذي  املَجُد  َنا.  أجلِ يِّد من  قُ وقد  رنا،  للّذي حرَّ بُح  السُّ

بدوِن اسرتداد يشء باملقابل.

َنا. ِبَل اإلدانة من أجلِ قَ الّذي  بُح للقايض  السُّ

الُشكَر  م  ُنَقدِّ لِ أسامِعَنا.  يف  َمِتِه  لَِكلِ ِريًقا  طَ َد  َوَمهَّ بتعليمه  ذهننا  أنار  للّذي  لَِنسُجد 

َنا. للّذي َغرََس مَثَرَُه يف َشجرَتِ

بُح للّذي يحرُث ِبُصورٍة َغريِ َمنظُورَة روَحنا. ُمبارٌك الّذي ناَغَم روَحَنا، يك تعزف لُه  السُّ

قيثارته. الرفعة عىل  أناشيد  ا  دامئً

(املز�ور ٧٠ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
أراك إلهي

لِبي َسناْك. ا َصَنعتُه يَداك، فأُنِشُد فيَك الُهدى يا إلهي وميألُ قَ ܀ أراَك إلهي أراك، مِبَ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

وِن األزاهريِ فوَق الُغُصون، لَ ُنوِر الصباِح الَحُنون ِب ܀ أراَك ِب

لِّ َصوٍب وأُصغي إليَك ِبقلِب الُسكون.  وأَسَمُع صوتََك يف كُ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

ُع َعيِني ِبُكلِّ الُربُوع فأُبِرصُ فيها َجامَل يَسوع تِّ ܀ أَُم

بَعُث يفَّ التُقى والُخشوع. ُة فاديَّ تَغُمُر نفيس فتَ َمحبَّ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ



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

َسة،  املَُقدَّ َمِتَك  لِ كَ إىل  نُضِغَي  ِألَْن  يسوع،  الربُّ  أَيُّها  لنا  أَهِّ

َك،  نَي لَ ا تََالِميَذ َحِقيِقيِّ َن لْ ِذَي ِمن ُخبزَِك املُْحِيي. إجَع وَنَغتَ

يَك  َك املَْجُد َمع أَِب ِم أَْجَمع. لَ ْحِمُل ِبَشارَتََك إىل العاَلَ نَ

وس، إىل األَبَد. وُروِحَك الُقدُّ

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

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن َحسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

وَاْر ا، يَُسوُع نُوَر الَحقِّ يا َعنَي األَنْ ويَ لُ َهلِ

اْر ا الُنوَر يا نُوَر األَقطَ نَّ ِفيَك عايَ

رِّْحَنا. ِحَك فَ بالُنوِر الَحقِّ انَفْحَنا يف ُصبْ

܀܀܀

اُه داُر األَنواِر وًسا ُسْكَن ا، يا قُدُّ ويَ لُ َهلِ

ا َرشَّ األَْرشَاِر ِعْد َعنَّ ا أَبْ ْسَن دِّ قَ

َش األَبْرَارْ. ا َعيْ ْحيَ ا باّرْ يَك نَ بً لْ ا قَ واجَعْل ِفيَن

܀܀܀

(من رتبة إضاءة ا�شموع يف القّداس املارو�)

المزمور ١٦ (١٥)
܀ َسيِّدي وال َخرَي يل ِسواَك"  "أَنَت   : لِلرَّبِّ قُلُت  ܀  اْعتََصمُت  ِبَك  فإيِنِّ  اْحَفظْني  ُهمَّ  لَّ أَل ܀ 

اُس  أَصناُمهم والنَّ رُثَت  ܀ كَ ه فيهم  َهواَي كلُ ِوياُء  أُولِئَك األَق الَّذيَن يف هذي األَرض  ُة  َه اآللِ

الرَّبُّ كَأيس  ܀  ر  أَذكُ أَسامءَها ال  َشَفتَيَّ  وِب أَسُكب  لَها ال  فَدًما  ا  أَن ا  أَمَّ ܀  تون  هافَ تَ يَ َوراءَها 

وَقََعت يل يف نعيم وهو يل مرياٌث  التَّقسيِم  ِحباُل  ܀  لَِنصيبي  اِمُن  الضَّ أَنَت  ُة مريايث  وِحصَّ

لَّ  تاَي ܀ َجَعلُت الرَّبَّ كُ يَ لْ يايل تُنِذُرين كُ َجليل ܀ أُبارُِك الرَّبَّ الَّذي نََصَح يل حتَّى يف اللَّ

َهَجت نَْفيس حتَّى َجَسدي  تَ لْبي واْب رَِح قَ حني أَمامي إِنَّه عن مييني فلَن أَتَزَعزَع ܀ لِذلك فَ

܀  الهوَّة  يَرى  َك  َصِفيَّ تَدََع  ولَن  نَْفيس  األَْمواِت  َمثْوى  تَرتَُك يف  لن  ܀ ألَنََّك  أمان  اْستَقر يف 

وام. ܀ املجُد لآلِب  ُ يل َسبيَل الَحياة ܀ أَماَم وَجِهَك فرٌَح تاّم وعن مَيينَك نَعيٌم عىل الدَّ بَنيِّ ستُ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ تسالونيقي ٢/ ١٣)

ْل للِه  بَ لِلَناِس  َكلَّم، ال إِرَْضاًء  تَ نَ َنا عىل اإلِنِْجيل، هَكَذا  َن أَمَّ فَ ا الله  َربَنَ اَم اْختَ " كَ

َنا " وبَ لُ قُ ِربُ  ْختَ يَ الَّذي 

     
      
          

  

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

(لو ٣٨/١٠-٤٢)

َمرْتَا أُْخٌت  َها اْمرَأٌَة اْسُمها َمرْتا. وَكاَن لِ يِت ُه يف بَ تْ لَ بَ ْق َدَخَل يَُسوُع إِْحَدى الُقرَى، فاْستَ

تَْسَمُع كَالَمُه. الرَبِّ  َدَمي  قَ َد  ِعْن َسْت  َجلَ فَ َمْريَم.  تُْدَعى 

أَنَّ  ِب ايل  تُبَ ا  أََم رَّب،  ا  «يَ الَْت:  َوقَ َجاَءْت  فَ الِخْدَمة،  َكرْثَِة  ِب َهِمَكًة  ْن ُم فَكانَْت  َمرْتَا  ا  أَمَّ

«َمرْتا،  َها:  لَ اَل  َوقَ الرَبُّ  أََجاَب  فَ تَُساِعَديِن!».  أَْن  َها  لَ ُقْل  فَ َوْحِدي؟  أَْخُدُم  ِني  تْ تَرَكَ أُْخِتي 

ارَِت  اْختَ ُم  ْريَ َم فَ َواِحد!  وُب  لُ َمطْ الْ ا  َ إمِنَّ ِرِبني!  َوتَْضطَ ِثريَة،  كَ أُُموٍر  ِب نَي  مِّ تَْهتَ إِنَِّك  َمرْتا، 

َها». ْن ِم ْنزََع  يُ ْن  َولَ األَفَْضل،  الَنِصيَب 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري يوسف أبو أنطون)

ه بلهفٍة وضيافٍة ال مثيل لها  ْت بِه وخدَمتْ ُه ورّحبَ بادرْت مرتا ودعْت يسوُع إىل منزلِها، كرَّمتْ

ُه مامَّ صنعته يداها. أّما مريُم فجلَسْت تُصغي  ها وأطعمتْ وهذا ليَس بخطأٍ، فقد قاَمْت بواجباتِ

ها يف أعامِل االستقباِل والّضيافِة. إىل يسوَع ومل تساعْد مرتا أختَ

يدفعنا إلهامل عالقتنا  ما  كل  إبعاد  طريِق  املسؤولّية: عن  وتحّمل  واإلكرتاث  اإلهتامم  ܀ 
نا هذه العالقة  ْهِمُل بإرادتِ بالله. قد نعيش عمرنا دوَن أْن نكرتَث لله، ال بل أحيانًا كثريًة نُ

ُم علينا تبّنَي هذه املشيئَة مَع كّل ما تحمله من  نا تحتّ ألّن اإللتزاَم مبشيئِة اللِه يف حياتِ

فَمْن يحسُن رؤيَة اختباراِت اآلخرين مَع  اللِه واآلخرين.  تِجاَه  ٍة  ٍة وعالئقيّ إلتزاماٍت روحيّ

ها  ه أنَّ حياتَنا عىل هذه األرِض بدوِن ارتباٍط حقيقيٍّ باللِه تفقُد غايتَ اللِه يعرُف يف عمِق ذاتِ

وجوهَر وجودَها. 

ُه.  وأكرَمتْ به  َهَمَكْت  وانْ منزِلِها،  إىل  يسوَع  مرتا  دََعْت  لقد  روِحها:  ونقاوُة  مرتا  شجاعُة  ܀ 
َعُب وحَدها، بينام مريُم ال  ها له، فهي تُكدُّ وتتْ ها أماَمه وشكتْ ْت أختَ وبشجاَعٍة أيًضا عاتَبَ

تني أخُدُم  تساعْدها بل جالسًة مرتاحًة غرَي مباليٍة، وقالْت له: يا ربُّ أما تبايل أّن أختي تركّ

يشيك  يقَف  أن  القلب  والنقيِّ  الّشجاِع  يستطيُع سوى  تساعْدين".  ال  أن  ُمرْها  فَ وحدي، 

بصدٍق أماَم عيني يسوع ويبيك لديه.

ِه، كمرتا، الكثرَي ِمَن املآِخِذ عىل  ا يف داخلِ ܀ انكشاُف القلِب أماَم يسوَع: يختزُِن كلُّ واحٍد منَّ

عىل  ٍة  مبنيَّ نَقمٍة  إىل  لتتحوَّل  املآخُذ  هذه  ُم  وترتاكَ ورفاِقنا،  وأقارِبنا  نا  أخوتِ عىل  اآلخرِ، 

اِت، قد يصُل بنا األمُر إىل احتقاِر اآلخِر باعتبارِه ظاملًا، كام شعرت  مظلوميٍة عميقٍة يف الذَّ

ما  ليسوَع وهذا  فاشتَكْت مرتا  لها.  زيارة يسوع  أثناء  ه معها  تْ تجاه مريم، وما ترصفَ مرتا 

ها بركًة ومْن نقمِتها درًسا. لقْد ُحِسبَْت شكوى مرتا برًّا لها، فقد كشَفْت  جعَل من جرأتِ

ها أماَم الرّبِّ لعمِق الثّقة بعدلِه وإلنصاِفه للمظلوِم، وتربيِد حرِّ نقمِتها. قلبَ

ْت يسوَع إىل منزِلِها، جلَب يسوُع  ܀ حضوُر يسوَع يف حياتنا: روعُة شكوى مرتا أنَّها كام جلبَ

ه أيًضا  ها به وسعيها لتكرميِه، لكنَّ السالَم إىل األختنِي، فيسوُع أنصَف مرتا ومثََّن انهامكَ

أنصَف مريَم الَّتي أخَذْت دوَر التلميِذ، فجلَسْت عند قدميِه واختارَِت النَّصيَب األفضَل. 

ْقمِة عىل مريَم معيًدا الّسالم إىل  ها ِمَن النَّ ا قلبَ لقد أعاَد يسوُع تصويَب تفكريِ مرتا شافيً

ِمْن جديٍد،  يُعيُد خلَقنا  نا  والنوايا. فوجوُد يسوَع يف حياتِ القلوب  ا  منزِل األختني، مصفيً

نا بشجاعٍة وصدٍق أماَمه. فقط إذا انفتَح قلبُ

قمَة عليه؟!  نا النَّ َك ونَْحُن نحتقُر اآلخَر ونختزُِن يف داخلِ نا نُحبُّ ُن يا ربُّ أنَّ ْعلِ صالة: كيف نُ

ها وثقِتها  نا عىل جرأِة مرتا ونقاوتِ نا ِمْن مآخِذنا عىل بعضنا البعض، وان تجعلَ نسألُك أْن تشفيَ

كوى لديك، بانكشاِف قلوِبنا أماَم عينيَك، واثقني ِبعدلِك وإنصاِفَك.  يف اللُّجوِء اليك والشَّ

نا، مثاَل ما فعلِْت يف بيِت مرتا ومريم. فتعيَد الّسالَم إىل قلوِبنا ومنازلِنا وعائالتِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد الرابع عشر من زمن العنصرة: اإلصغاء إلى الكلمة (مرتا ومريم)

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 (...)

من  منظُورًا  صار  الّذي  املَنظُور  لَِغريِ  بُح  السُّ يَّة!  بََرشِ ُصورٍة  يف  يَنا  إلَ نَزل  للّذي  بُح  السُّ

بُح لَِغريِ املُدرَك الَّذي ال مُيكن أليِّ  َنا! السُّ بُح لألزّيل الّذي ذاَق املَوَت ِمن أَجلِ َنا! السُّ أجلِ

َجَسِدنَا! بِسِه  لِ ِب بِنعَمِته َجعل ذاتُه ظاِهرًا  ذهٍن أن يفهمُه، والّذي 

! مبارٌك الّذي  َد ويَُرىبَّ ولَ يُ َها، لِ ه وحضِن ُه إرادتُه الصالحة إىل رحِم أمِّ ُمبارٌك الّذي أحَرضَت

َرشيّة. للبَ الحياَة  بالتايل  َوَمَنَح  باملَوِت  اشرتك 

ه الّرسّي. ُمبارٌك الّذي أعلن لنا أرساره ِبلِساٍن  ُمبارٌك الّذي جعل جسدنا مسكًنا لكيانِ

نا. كلِسانِ

افتدانا  الّذي  الرحمة،  ُر  واِف هو  للّذي  املَجُد  َنا.  أجلِ يِّد من  قُ وقد  رنا،  للّذي حرَّ بُح  السُّ

بدوِن اسرتداد يشء باملقابل.

َنا. ِبَل اإلدانة من أجلِ قَ الّذي  بُح للقايض  السُّ

الُشكَر  م  ُنَقدِّ لِ أسامِعَنا.  يف  َمِتِه  لَِكلِ ِريًقا  طَ َد  َوَمهَّ بتعليمه  ذهننا  أنار  للّذي  لَِنسُجد 

َنا. للّذي َغرََس مَثَرَُه يف َشجرَتِ

بُح للّذي يحرُث ِبُصورٍة َغريِ َمنظُورَة روَحنا. ُمبارٌك الّذي ناَغَم روَحَنا، يك تعزف لُه  السُّ

قيثارته. الرفعة عىل  أناشيد  ا  دامئً

(املز�ور ٧٠ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
أراك إلهي

لِبي َسناْك. ا َصَنعتُه يَداك، فأُنِشُد فيَك الُهدى يا إلهي وميألُ قَ ܀ أراَك إلهي أراك، مِبَ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

وِن األزاهريِ فوَق الُغُصون، لَ ُنوِر الصباِح الَحُنون ِب ܀ أراَك ِب

لِّ َصوٍب وأُصغي إليَك ِبقلِب الُسكون.  وأَسَمُع صوتََك يف كُ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

ُع َعيِني ِبُكلِّ الُربُوع فأُبِرصُ فيها َجامَل يَسوع تِّ ܀ أَُم

بَعُث يفَّ التُقى والُخشوع. ُة فاديَّ تَغُمُر نفيس فتَ َمحبَّ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ



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

َسة،  املَُقدَّ َمِتَك  لِ كَ إىل  نُضِغَي  ِألَْن  يسوع،  الربُّ  أَيُّها  لنا  أَهِّ

َك،  نَي لَ ا تََالِميَذ َحِقيِقيِّ َن لْ ِذَي ِمن ُخبزَِك املُْحِيي. إجَع وَنَغتَ

يَك  َك املَْجُد َمع أَِب ِم أَْجَمع. لَ ْحِمُل ِبَشارَتََك إىل العاَلَ نَ

وس، إىل األَبَد. وُروِحَك الُقدُّ

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

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن َحسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

وَاْر ا، يَُسوُع نُوَر الَحقِّ يا َعنَي األَنْ ويَ لُ َهلِ

اْر ا الُنوَر يا نُوَر األَقطَ نَّ ِفيَك عايَ

رِّْحَنا. ِحَك فَ بالُنوِر الَحقِّ انَفْحَنا يف ُصبْ

܀܀܀

اُه داُر األَنواِر وًسا ُسْكَن ا، يا قُدُّ ويَ لُ َهلِ

ا َرشَّ األَْرشَاِر ِعْد َعنَّ ا أَبْ ْسَن دِّ قَ

َش األَبْرَارْ. ا َعيْ ْحيَ ا باّرْ يَك نَ بً لْ ا قَ واجَعْل ِفيَن

܀܀܀

(من رتبة إضاءة ا�شموع يف القّداس املارو�)

المزمور ١٦ (١٥)
܀ َسيِّدي وال َخرَي يل ِسواَك"  "أَنَت   : لِلرَّبِّ قُلُت  ܀  اْعتََصمُت  ِبَك  فإيِنِّ  اْحَفظْني  ُهمَّ  لَّ أَل ܀ 

اُس  أَصناُمهم والنَّ رُثَت  ܀ كَ ه فيهم  َهواَي كلُ ِوياُء  أُولِئَك األَق الَّذيَن يف هذي األَرض  ُة  َه اآللِ

الرَّبُّ كَأيس  ܀  ر  أَذكُ أَسامءَها ال  َشَفتَيَّ  وِب أَسُكب  لَها ال  فَدًما  ا  أَن ا  أَمَّ ܀  تون  هافَ تَ يَ َوراءَها 

وَقََعت يل يف نعيم وهو يل مرياٌث  التَّقسيِم  ِحباُل  ܀  لَِنصيبي  اِمُن  الضَّ أَنَت  ُة مريايث  وِحصَّ

لَّ  تاَي ܀ َجَعلُت الرَّبَّ كُ يَ لْ يايل تُنِذُرين كُ َجليل ܀ أُبارُِك الرَّبَّ الَّذي نََصَح يل حتَّى يف اللَّ

َهَجت نَْفيس حتَّى َجَسدي  تَ لْبي واْب رَِح قَ حني أَمامي إِنَّه عن مييني فلَن أَتَزَعزَع ܀ لِذلك فَ

܀  الهوَّة  يَرى  َك  َصِفيَّ تَدََع  ولَن  نَْفيس  األَْمواِت  َمثْوى  تَرتَُك يف  لن  ܀ ألَنََّك  أمان  اْستَقر يف 

وام. ܀ املجُد لآلِب  ُ يل َسبيَل الَحياة ܀ أَماَم وَجِهَك فرٌَح تاّم وعن مَيينَك نَعيٌم عىل الدَّ بَنيِّ ستُ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ تسالونيقي ٢/ ١٣)

ْل للِه  بَ لِلَناِس  َكلَّم، ال إِرَْضاًء  تَ نَ َنا عىل اإلِنِْجيل، هَكَذا  َن أَمَّ فَ ا الله  َربَنَ اَم اْختَ " كَ

َنا " وبَ لُ قُ ِربُ  ْختَ يَ الَّذي 

     
      
          

  

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

(لو ٣٨/١٠-٤٢)

َمرْتَا أُْخٌت  َها اْمرَأٌَة اْسُمها َمرْتا. وَكاَن لِ يِت ُه يف بَ تْ لَ بَ ْق َدَخَل يَُسوُع إِْحَدى الُقرَى، فاْستَ

تَْسَمُع كَالَمُه. الرَبِّ  َدَمي  قَ َد  ِعْن َسْت  َجلَ فَ َمْريَم.  تُْدَعى 

أَنَّ  ِب ايل  تُبَ ا  أََم رَّب،  ا  «يَ الَْت:  َوقَ َجاَءْت  فَ الِخْدَمة،  َكرْثَِة  ِب َهِمَكًة  ْن ُم فَكانَْت  َمرْتَا  ا  أَمَّ

«َمرْتا،  َها:  لَ اَل  َوقَ الرَبُّ  أََجاَب  فَ تَُساِعَديِن!».  أَْن  َها  لَ ُقْل  فَ َوْحِدي؟  أَْخُدُم  ِني  تْ تَرَكَ أُْخِتي 

ارَِت  اْختَ ُم  ْريَ َم فَ َواِحد!  وُب  لُ َمطْ الْ ا  َ إمِنَّ ِرِبني!  َوتَْضطَ ِثريَة،  كَ أُُموٍر  ِب نَي  مِّ تَْهتَ إِنَِّك  َمرْتا، 

َها». ْن ِم ْنزََع  يُ ْن  َولَ األَفَْضل،  الَنِصيَب 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري يوسف أبو أنطون)

ه بلهفٍة وضيافٍة ال مثيل لها  ْت بِه وخدَمتْ ُه ورّحبَ بادرْت مرتا ودعْت يسوُع إىل منزلِها، كرَّمتْ

ُه مامَّ صنعته يداها. أّما مريُم فجلَسْت تُصغي  ها وأطعمتْ وهذا ليَس بخطأٍ، فقد قاَمْت بواجباتِ

ها يف أعامِل االستقباِل والّضيافِة. إىل يسوَع ومل تساعْد مرتا أختَ

يدفعنا إلهامل عالقتنا  ما  كل  إبعاد  طريِق  املسؤولّية: عن  وتحّمل  واإلكرتاث  اإلهتامم  ܀ 
نا هذه العالقة  ْهِمُل بإرادتِ بالله. قد نعيش عمرنا دوَن أْن نكرتَث لله، ال بل أحيانًا كثريًة نُ

ُم علينا تبّنَي هذه املشيئَة مَع كّل ما تحمله من  نا تحتّ ألّن اإللتزاَم مبشيئِة اللِه يف حياتِ

فَمْن يحسُن رؤيَة اختباراِت اآلخرين مَع  اللِه واآلخرين.  تِجاَه  ٍة  ٍة وعالئقيّ إلتزاماٍت روحيّ

ها  ه أنَّ حياتَنا عىل هذه األرِض بدوِن ارتباٍط حقيقيٍّ باللِه تفقُد غايتَ اللِه يعرُف يف عمِق ذاتِ

وجوهَر وجودَها. 

ُه.  وأكرَمتْ به  َهَمَكْت  وانْ منزِلِها،  إىل  يسوَع  مرتا  دََعْت  لقد  روِحها:  ونقاوُة  مرتا  شجاعُة  ܀ 
َعُب وحَدها، بينام مريُم ال  ها له، فهي تُكدُّ وتتْ ها أماَمه وشكتْ ْت أختَ وبشجاَعٍة أيًضا عاتَبَ

تني أخُدُم  تساعْدها بل جالسًة مرتاحًة غرَي مباليٍة، وقالْت له: يا ربُّ أما تبايل أّن أختي تركّ

يشيك  يقَف  أن  القلب  والنقيِّ  الّشجاِع  يستطيُع سوى  تساعْدين".  ال  أن  ُمرْها  فَ وحدي، 

بصدٍق أماَم عيني يسوع ويبيك لديه.
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٥

ِه، كمرتا، الكثرَي ِمَن املآِخِذ عىل  ا يف داخلِ ܀ انكشاُف القلِب أماَم يسوَع: يختزُِن كلُّ واحٍد منَّ

عىل  ٍة  مبنيَّ نَقمٍة  إىل  لتتحوَّل  املآخُذ  هذه  ُم  وترتاكَ ورفاِقنا،  وأقارِبنا  نا  أخوتِ عىل  اآلخرِ، 

اِت، قد يصُل بنا األمُر إىل احتقاِر اآلخِر باعتبارِه ظاملًا، كام شعرت  مظلوميٍة عميقٍة يف الذَّ

ما  ليسوَع وهذا  فاشتَكْت مرتا  لها.  زيارة يسوع  أثناء  ه معها  تْ تجاه مريم، وما ترصفَ مرتا 

ها بركًة ومْن نقمِتها درًسا. لقْد ُحِسبَْت شكوى مرتا برًّا لها، فقد كشَفْت  جعَل من جرأتِ

ها أماَم الرّبِّ لعمِق الثّقة بعدلِه وإلنصاِفه للمظلوِم، وتربيِد حرِّ نقمِتها. قلبَ

ْت يسوَع إىل منزِلِها، جلَب يسوُع  ܀ حضوُر يسوَع يف حياتنا: روعُة شكوى مرتا أنَّها كام جلبَ

ه أيًضا  ها به وسعيها لتكرميِه، لكنَّ السالَم إىل األختنِي، فيسوُع أنصَف مرتا ومثََّن انهامكَ

أنصَف مريَم الَّتي أخَذْت دوَر التلميِذ، فجلَسْت عند قدميِه واختارَِت النَّصيَب األفضَل. 

ْقمِة عىل مريَم معيًدا الّسالم إىل  ها ِمَن النَّ ا قلبَ لقد أعاَد يسوُع تصويَب تفكريِ مرتا شافيً

ِمْن جديٍد،  يُعيُد خلَقنا  نا  والنوايا. فوجوُد يسوَع يف حياتِ القلوب  ا  منزِل األختني، مصفيً

نا بشجاعٍة وصدٍق أماَمه. فقط إذا انفتَح قلبُ

قمَة عليه؟!  نا النَّ َك ونَْحُن نحتقُر اآلخَر ونختزُِن يف داخلِ نا نُحبُّ ُن يا ربُّ أنَّ ْعلِ صالة: كيف نُ

ها وثقِتها  نا عىل جرأِة مرتا ونقاوتِ نا ِمْن مآخِذنا عىل بعضنا البعض، وان تجعلَ نسألُك أْن تشفيَ

كوى لديك، بانكشاِف قلوِبنا أماَم عينيَك، واثقني ِبعدلِك وإنصاِفَك.  يف اللُّجوِء اليك والشَّ

نا، مثاَل ما فعلِْت يف بيِت مرتا ومريم. فتعيَد الّسالَم إىل قلوِبنا ومنازلِنا وعائالتِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

األحد الرابع عشر من زمن العنصرة: اإلصغاء إلى الكلمة (مرتا ومريم)

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 (...)

من  منظُورًا  صار  الّذي  املَنظُور  لَِغريِ  بُح  السُّ يَّة!  بََرشِ ُصورٍة  يف  يَنا  إلَ نَزل  للّذي  بُح  السُّ

بُح لَِغريِ املُدرَك الَّذي ال مُيكن أليِّ  َنا! السُّ بُح لألزّيل الّذي ذاَق املَوَت ِمن أَجلِ َنا! السُّ أجلِ

َجَسِدنَا! بِسِه  لِ ِب بِنعَمِته َجعل ذاتُه ظاِهرًا  ذهٍن أن يفهمُه، والّذي 

! مبارٌك الّذي  َد ويَُرىبَّ ولَ يُ َها، لِ ه وحضِن ُه إرادتُه الصالحة إىل رحِم أمِّ ُمبارٌك الّذي أحَرضَت

َرشيّة. للبَ الحياَة  بالتايل  َوَمَنَح  باملَوِت  اشرتك 

ه الّرسّي. ُمبارٌك الّذي أعلن لنا أرساره ِبلِساٍن  ُمبارٌك الّذي جعل جسدنا مسكًنا لكيانِ

نا. كلِسانِ

افتدانا  الّذي  الرحمة،  ُر  واِف هو  للّذي  املَجُد  َنا.  أجلِ يِّد من  قُ وقد  رنا،  للّذي حرَّ بُح  السُّ

بدوِن اسرتداد يشء باملقابل.

َنا. ِبَل اإلدانة من أجلِ قَ الّذي  بُح للقايض  السُّ

الُشكَر  م  ُنَقدِّ لِ أسامِعَنا.  يف  َمِتِه  لَِكلِ ِريًقا  طَ َد  َوَمهَّ بتعليمه  ذهننا  أنار  للّذي  لَِنسُجد 

َنا. للّذي َغرََس مَثَرَُه يف َشجرَتِ

بُح للّذي يحرُث ِبُصورٍة َغريِ َمنظُورَة روَحنا. ُمبارٌك الّذي ناَغَم روَحَنا، يك تعزف لُه  السُّ

قيثارته. الرفعة عىل  أناشيد  ا  دامئً

(املز�ور ٧٠ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
أراك إلهي

لِبي َسناْك. ا َصَنعتُه يَداك، فأُنِشُد فيَك الُهدى يا إلهي وميألُ قَ ܀ أراَك إلهي أراك، مِبَ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

وِن األزاهريِ فوَق الُغُصون، لَ ُنوِر الصباِح الَحُنون ِب ܀ أراَك ِب

لِّ َصوٍب وأُصغي إليَك ِبقلِب الُسكون.  وأَسَمُع صوتََك يف كُ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

ُع َعيِني ِبُكلِّ الُربُوع فأُبِرصُ فيها َجامَل يَسوع تِّ ܀ أَُم

بَعُث يفَّ التُقى والُخشوع. ُة فاديَّ تَغُمُر نفيس فتَ َمحبَّ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ



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

َسة،  املَُقدَّ َمِتَك  لِ كَ إىل  نُضِغَي  ِألَْن  يسوع،  الربُّ  أَيُّها  لنا  أَهِّ

َك،  نَي لَ ا تََالِميَذ َحِقيِقيِّ َن لْ ِذَي ِمن ُخبزَِك املُْحِيي. إجَع وَنَغتَ

يَك  َك املَْجُد َمع أَِب ِم أَْجَمع. لَ ْحِمُل ِبَشارَتََك إىل العاَلَ نَ

وس، إىل األَبَد. وُروِحَك الُقدُّ

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

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن َحسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

وَاْر ا، يَُسوُع نُوَر الَحقِّ يا َعنَي األَنْ ويَ لُ َهلِ

اْر ا الُنوَر يا نُوَر األَقطَ نَّ ِفيَك عايَ

رِّْحَنا. ِحَك فَ بالُنوِر الَحقِّ انَفْحَنا يف ُصبْ

܀܀܀

اُه داُر األَنواِر وًسا ُسْكَن ا، يا قُدُّ ويَ لُ َهلِ

ا َرشَّ األَْرشَاِر ِعْد َعنَّ ا أَبْ ْسَن دِّ قَ

َش األَبْرَارْ. ا َعيْ ْحيَ ا باّرْ يَك نَ بً لْ ا قَ واجَعْل ِفيَن

܀܀܀

(من رتبة إضاءة ا�شموع يف القّداس املارو�)

المزمور ١٦ (١٥)
܀ َسيِّدي وال َخرَي يل ِسواَك"  "أَنَت   : لِلرَّبِّ قُلُت  ܀  اْعتََصمُت  ِبَك  فإيِنِّ  اْحَفظْني  ُهمَّ  لَّ أَل ܀ 

اُس  أَصناُمهم والنَّ رُثَت  ܀ كَ ه فيهم  َهواَي كلُ ِوياُء  أُولِئَك األَق الَّذيَن يف هذي األَرض  ُة  َه اآللِ

الرَّبُّ كَأيس  ܀  ر  أَذكُ أَسامءَها ال  َشَفتَيَّ  وِب أَسُكب  لَها ال  فَدًما  ا  أَن ا  أَمَّ ܀  تون  هافَ تَ يَ َوراءَها 

وَقََعت يل يف نعيم وهو يل مرياٌث  التَّقسيِم  ِحباُل  ܀  لَِنصيبي  اِمُن  الضَّ أَنَت  ُة مريايث  وِحصَّ

لَّ  تاَي ܀ َجَعلُت الرَّبَّ كُ يَ لْ يايل تُنِذُرين كُ َجليل ܀ أُبارُِك الرَّبَّ الَّذي نََصَح يل حتَّى يف اللَّ

َهَجت نَْفيس حتَّى َجَسدي  تَ لْبي واْب رَِح قَ حني أَمامي إِنَّه عن مييني فلَن أَتَزَعزَع ܀ لِذلك فَ

܀  الهوَّة  يَرى  َك  َصِفيَّ تَدََع  ولَن  نَْفيس  األَْمواِت  َمثْوى  تَرتَُك يف  لن  ܀ ألَنََّك  أمان  اْستَقر يف 

وام. ܀ املجُد لآلِب  ُ يل َسبيَل الَحياة ܀ أَماَم وَجِهَك فرٌَح تاّم وعن مَيينَك نَعيٌم عىل الدَّ بَنيِّ ستُ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ تسالونيقي ٢/ ١٣)

ْل للِه  بَ لِلَناِس  َكلَّم، ال إِرَْضاًء  تَ نَ َنا عىل اإلِنِْجيل، هَكَذا  َن أَمَّ فَ ا الله  َربَنَ اَم اْختَ " كَ

َنا " وبَ لُ قُ ِربُ  ْختَ يَ الَّذي 

     
      
          

  

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

(لو ٣٨/١٠-٤٢)

َمرْتَا أُْخٌت  َها اْمرَأٌَة اْسُمها َمرْتا. وَكاَن لِ يِت ُه يف بَ تْ لَ بَ ْق َدَخَل يَُسوُع إِْحَدى الُقرَى، فاْستَ

تَْسَمُع كَالَمُه. الرَبِّ  َدَمي  قَ َد  ِعْن َسْت  َجلَ فَ َمْريَم.  تُْدَعى 

أَنَّ  ِب ايل  تُبَ ا  أََم رَّب،  ا  «يَ الَْت:  َوقَ َجاَءْت  فَ الِخْدَمة،  َكرْثَِة  ِب َهِمَكًة  ْن ُم فَكانَْت  َمرْتَا  ا  أَمَّ

«َمرْتا،  َها:  لَ اَل  َوقَ الرَبُّ  أََجاَب  فَ تَُساِعَديِن!».  أَْن  َها  لَ ُقْل  فَ َوْحِدي؟  أَْخُدُم  ِني  تْ تَرَكَ أُْخِتي 

ارَِت  اْختَ ُم  ْريَ َم فَ َواِحد!  وُب  لُ َمطْ الْ ا  َ إمِنَّ ِرِبني!  َوتَْضطَ ِثريَة،  كَ أُُموٍر  ِب نَي  مِّ تَْهتَ إِنَِّك  َمرْتا، 

َها». ْن ِم ْنزََع  يُ ْن  َولَ األَفَْضل،  الَنِصيَب 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري يوسف أبو أنطون)

ه بلهفٍة وضيافٍة ال مثيل لها  ْت بِه وخدَمتْ ُه ورّحبَ بادرْت مرتا ودعْت يسوُع إىل منزلِها، كرَّمتْ

ُه مامَّ صنعته يداها. أّما مريُم فجلَسْت تُصغي  ها وأطعمتْ وهذا ليَس بخطأٍ، فقد قاَمْت بواجباتِ

ها يف أعامِل االستقباِل والّضيافِة. إىل يسوَع ومل تساعْد مرتا أختَ

يدفعنا إلهامل عالقتنا  ما  كل  إبعاد  طريِق  املسؤولّية: عن  وتحّمل  واإلكرتاث  اإلهتامم  ܀ 
نا هذه العالقة  ْهِمُل بإرادتِ بالله. قد نعيش عمرنا دوَن أْن نكرتَث لله، ال بل أحيانًا كثريًة نُ

ُم علينا تبّنَي هذه املشيئَة مَع كّل ما تحمله من  نا تحتّ ألّن اإللتزاَم مبشيئِة اللِه يف حياتِ

فَمْن يحسُن رؤيَة اختباراِت اآلخرين مَع  اللِه واآلخرين.  تِجاَه  ٍة  ٍة وعالئقيّ إلتزاماٍت روحيّ

ها  ه أنَّ حياتَنا عىل هذه األرِض بدوِن ارتباٍط حقيقيٍّ باللِه تفقُد غايتَ اللِه يعرُف يف عمِق ذاتِ

وجوهَر وجودَها. 

ُه.  وأكرَمتْ به  َهَمَكْت  وانْ منزِلِها،  إىل  يسوَع  مرتا  دََعْت  لقد  روِحها:  ونقاوُة  مرتا  شجاعُة  ܀ 
َعُب وحَدها، بينام مريُم ال  ها له، فهي تُكدُّ وتتْ ها أماَمه وشكتْ ْت أختَ وبشجاَعٍة أيًضا عاتَبَ

تني أخُدُم  تساعْدها بل جالسًة مرتاحًة غرَي مباليٍة، وقالْت له: يا ربُّ أما تبايل أّن أختي تركّ

يشيك  يقَف  أن  القلب  والنقيِّ  الّشجاِع  يستطيُع سوى  تساعْدين".  ال  أن  ُمرْها  فَ وحدي، 

بصدٍق أماَم عيني يسوع ويبيك لديه.

ِه، كمرتا، الكثرَي ِمَن املآِخِذ عىل  ا يف داخلِ ܀ انكشاُف القلِب أماَم يسوَع: يختزُِن كلُّ واحٍد منَّ

عىل  ٍة  مبنيَّ نَقمٍة  إىل  لتتحوَّل  املآخُذ  هذه  ُم  وترتاكَ ورفاِقنا،  وأقارِبنا  نا  أخوتِ عىل  اآلخرِ، 

اِت، قد يصُل بنا األمُر إىل احتقاِر اآلخِر باعتبارِه ظاملًا، كام شعرت  مظلوميٍة عميقٍة يف الذَّ

ما  ليسوَع وهذا  فاشتَكْت مرتا  لها.  زيارة يسوع  أثناء  ه معها  تْ تجاه مريم، وما ترصفَ مرتا 

ها بركًة ومْن نقمِتها درًسا. لقْد ُحِسبَْت شكوى مرتا برًّا لها، فقد كشَفْت  جعَل من جرأتِ

ها أماَم الرّبِّ لعمِق الثّقة بعدلِه وإلنصاِفه للمظلوِم، وتربيِد حرِّ نقمِتها. قلبَ

ْت يسوَع إىل منزِلِها، جلَب يسوُع  ܀ حضوُر يسوَع يف حياتنا: روعُة شكوى مرتا أنَّها كام جلبَ

ه أيًضا  ها به وسعيها لتكرميِه، لكنَّ السالَم إىل األختنِي، فيسوُع أنصَف مرتا ومثََّن انهامكَ

أنصَف مريَم الَّتي أخَذْت دوَر التلميِذ، فجلَسْت عند قدميِه واختارَِت النَّصيَب األفضَل. 

ْقمِة عىل مريَم معيًدا الّسالم إىل  ها ِمَن النَّ ا قلبَ لقد أعاَد يسوُع تصويَب تفكريِ مرتا شافيً

ِمْن جديٍد،  يُعيُد خلَقنا  نا  والنوايا. فوجوُد يسوَع يف حياتِ القلوب  ا  منزِل األختني، مصفيً

نا بشجاعٍة وصدٍق أماَمه. فقط إذا انفتَح قلبُ

قمَة عليه؟!  نا النَّ َك ونَْحُن نحتقُر اآلخَر ونختزُِن يف داخلِ نا نُحبُّ ُن يا ربُّ أنَّ ْعلِ صالة: كيف نُ

ها وثقِتها  نا عىل جرأِة مرتا ونقاوتِ نا ِمْن مآخِذنا عىل بعضنا البعض، وان تجعلَ نسألُك أْن تشفيَ

كوى لديك، بانكشاِف قلوِبنا أماَم عينيَك، واثقني ِبعدلِك وإنصاِفَك.  يف اللُّجوِء اليك والشَّ

نا، مثاَل ما فعلِْت يف بيِت مرتا ومريم. فتعيَد الّسالَم إىل قلوِبنا ومنازلِنا وعائالتِ

فرتة صمت وتأّمل (...)
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٦ األحد الرابع عشر من زمن العنصرة: اإلصغاء إلى الكلمة (مرتا ومريم)

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 (...)

من  منظُورًا  صار  الّذي  املَنظُور  لَِغريِ  بُح  السُّ يَّة!  بََرشِ ُصورٍة  يف  يَنا  إلَ نَزل  للّذي  بُح  السُّ

بُح لَِغريِ املُدرَك الَّذي ال مُيكن أليِّ  َنا! السُّ بُح لألزّيل الّذي ذاَق املَوَت ِمن أَجلِ َنا! السُّ أجلِ

َجَسِدنَا! بِسِه  لِ ِب بِنعَمِته َجعل ذاتُه ظاِهرًا  ذهٍن أن يفهمُه، والّذي 

! مبارٌك الّذي  َد ويَُرىبَّ ولَ يُ َها، لِ ه وحضِن ُه إرادتُه الصالحة إىل رحِم أمِّ ُمبارٌك الّذي أحَرضَت

َرشيّة. للبَ الحياَة  بالتايل  َوَمَنَح  باملَوِت  اشرتك 

ه الّرسّي. ُمبارٌك الّذي أعلن لنا أرساره ِبلِساٍن  ُمبارٌك الّذي جعل جسدنا مسكًنا لكيانِ

نا. كلِسانِ

افتدانا  الّذي  الرحمة،  ُر  واِف هو  للّذي  املَجُد  َنا.  أجلِ يِّد من  قُ وقد  رنا،  للّذي حرَّ بُح  السُّ

بدوِن اسرتداد يشء باملقابل.

َنا. ِبَل اإلدانة من أجلِ قَ الّذي  بُح للقايض  السُّ

الُشكَر  م  ُنَقدِّ لِ أسامِعَنا.  يف  َمِتِه  لَِكلِ ِريًقا  طَ َد  َوَمهَّ بتعليمه  ذهننا  أنار  للّذي  لَِنسُجد 

َنا. للّذي َغرََس مَثَرَُه يف َشجرَتِ

بُح للّذي يحرُث ِبُصورٍة َغريِ َمنظُورَة روَحنا. ُمبارٌك الّذي ناَغَم روَحَنا، يك تعزف لُه  السُّ

قيثارته. الرفعة عىل  أناشيد  ا  دامئً

(املز�ور ٧٠ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
أراك إلهي

لِبي َسناْك. ا َصَنعتُه يَداك، فأُنِشُد فيَك الُهدى يا إلهي وميألُ قَ ܀ أراَك إلهي أراك، مِبَ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

وِن األزاهريِ فوَق الُغُصون، لَ ُنوِر الصباِح الَحُنون ِب ܀ أراَك ِب

لِّ َصوٍب وأُصغي إليَك ِبقلِب الُسكون.  وأَسَمُع صوتََك يف كُ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

ُع َعيِني ِبُكلِّ الُربُوع فأُبِرصُ فيها َجامَل يَسوع تِّ ܀ أَُم

بَعُث يفَّ التُقى والُخشوع. ُة فاديَّ تَغُمُر نفيس فتَ َمحبَّ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ



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

َسة،  املَُقدَّ َمِتَك  لِ كَ إىل  نُضِغَي  ِألَْن  يسوع،  الربُّ  أَيُّها  لنا  أَهِّ

َك،  نَي لَ ا تََالِميَذ َحِقيِقيِّ َن لْ ِذَي ِمن ُخبزَِك املُْحِيي. إجَع وَنَغتَ

يَك  َك املَْجُد َمع أَِب ِم أَْجَمع. لَ ْحِمُل ِبَشارَتََك إىل العاَلَ نَ

وس، إىل األَبَد. وُروِحَك الُقدُّ

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

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن َحسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

وَاْر ا، يَُسوُع نُوَر الَحقِّ يا َعنَي األَنْ ويَ لُ َهلِ

اْر ا الُنوَر يا نُوَر األَقطَ نَّ ِفيَك عايَ

رِّْحَنا. ِحَك فَ بالُنوِر الَحقِّ انَفْحَنا يف ُصبْ

܀܀܀

اُه داُر األَنواِر وًسا ُسْكَن ا، يا قُدُّ ويَ لُ َهلِ

ا َرشَّ األَْرشَاِر ِعْد َعنَّ ا أَبْ ْسَن دِّ قَ

َش األَبْرَارْ. ا َعيْ ْحيَ ا باّرْ يَك نَ بً لْ ا قَ واجَعْل ِفيَن

܀܀܀

(من رتبة إضاءة ا�شموع يف القّداس املارو�)

المزمور ١٦ (١٥)
܀ َسيِّدي وال َخرَي يل ِسواَك"  "أَنَت   : لِلرَّبِّ قُلُت  ܀  اْعتََصمُت  ِبَك  فإيِنِّ  اْحَفظْني  ُهمَّ  لَّ أَل ܀ 

اُس  أَصناُمهم والنَّ رُثَت  ܀ كَ ه فيهم  َهواَي كلُ ِوياُء  أُولِئَك األَق الَّذيَن يف هذي األَرض  ُة  َه اآللِ

الرَّبُّ كَأيس  ܀  ر  أَذكُ أَسامءَها ال  َشَفتَيَّ  وِب أَسُكب  لَها ال  فَدًما  ا  أَن ا  أَمَّ ܀  تون  هافَ تَ يَ َوراءَها 

وَقََعت يل يف نعيم وهو يل مرياٌث  التَّقسيِم  ِحباُل  ܀  لَِنصيبي  اِمُن  الضَّ أَنَت  ُة مريايث  وِحصَّ

لَّ  تاَي ܀ َجَعلُت الرَّبَّ كُ يَ لْ يايل تُنِذُرين كُ َجليل ܀ أُبارُِك الرَّبَّ الَّذي نََصَح يل حتَّى يف اللَّ

َهَجت نَْفيس حتَّى َجَسدي  تَ لْبي واْب رَِح قَ حني أَمامي إِنَّه عن مييني فلَن أَتَزَعزَع ܀ لِذلك فَ

܀  الهوَّة  يَرى  َك  َصِفيَّ تَدََع  ولَن  نَْفيس  األَْمواِت  َمثْوى  تَرتَُك يف  لن  ܀ ألَنََّك  أمان  اْستَقر يف 

وام. ܀ املجُد لآلِب  ُ يل َسبيَل الَحياة ܀ أَماَم وَجِهَك فرٌَح تاّم وعن مَيينَك نَعيٌم عىل الدَّ بَنيِّ ستُ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ تسالونيقي ٢/ ١٣)

ْل للِه  بَ لِلَناِس  َكلَّم، ال إِرَْضاًء  تَ نَ َنا عىل اإلِنِْجيل، هَكَذا  َن أَمَّ فَ ا الله  َربَنَ اَم اْختَ " كَ

َنا " وبَ لُ قُ ِربُ  ْختَ يَ الَّذي 

     
      
          

  

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

(لو ٣٨/١٠-٤٢)

َمرْتَا أُْخٌت  َها اْمرَأٌَة اْسُمها َمرْتا. وَكاَن لِ يِت ُه يف بَ تْ لَ بَ ْق َدَخَل يَُسوُع إِْحَدى الُقرَى، فاْستَ

تَْسَمُع كَالَمُه. الرَبِّ  َدَمي  قَ َد  ِعْن َسْت  َجلَ فَ َمْريَم.  تُْدَعى 

أَنَّ  ِب ايل  تُبَ ا  أََم رَّب،  ا  «يَ الَْت:  َوقَ َجاَءْت  فَ الِخْدَمة،  َكرْثَِة  ِب َهِمَكًة  ْن ُم فَكانَْت  َمرْتَا  ا  أَمَّ

«َمرْتا،  َها:  لَ اَل  َوقَ الرَبُّ  أََجاَب  فَ تَُساِعَديِن!».  أَْن  َها  لَ ُقْل  فَ َوْحِدي؟  أَْخُدُم  ِني  تْ تَرَكَ أُْخِتي 

ارَِت  اْختَ ُم  ْريَ َم فَ َواِحد!  وُب  لُ َمطْ الْ ا  َ إمِنَّ ِرِبني!  َوتَْضطَ ِثريَة،  كَ أُُموٍر  ِب نَي  مِّ تَْهتَ إِنَِّك  َمرْتا، 

َها». ْن ِم ْنزََع  يُ ْن  َولَ األَفَْضل،  الَنِصيَب 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري يوسف أبو أنطون)

ه بلهفٍة وضيافٍة ال مثيل لها  ْت بِه وخدَمتْ ُه ورّحبَ بادرْت مرتا ودعْت يسوُع إىل منزلِها، كرَّمتْ

ُه مامَّ صنعته يداها. أّما مريُم فجلَسْت تُصغي  ها وأطعمتْ وهذا ليَس بخطأٍ، فقد قاَمْت بواجباتِ

ها يف أعامِل االستقباِل والّضيافِة. إىل يسوَع ومل تساعْد مرتا أختَ

يدفعنا إلهامل عالقتنا  ما  كل  إبعاد  طريِق  املسؤولّية: عن  وتحّمل  واإلكرتاث  اإلهتامم  ܀ 
نا هذه العالقة  ْهِمُل بإرادتِ بالله. قد نعيش عمرنا دوَن أْن نكرتَث لله، ال بل أحيانًا كثريًة نُ

ُم علينا تبّنَي هذه املشيئَة مَع كّل ما تحمله من  نا تحتّ ألّن اإللتزاَم مبشيئِة اللِه يف حياتِ

فَمْن يحسُن رؤيَة اختباراِت اآلخرين مَع  اللِه واآلخرين.  تِجاَه  ٍة  ٍة وعالئقيّ إلتزاماٍت روحيّ

ها  ه أنَّ حياتَنا عىل هذه األرِض بدوِن ارتباٍط حقيقيٍّ باللِه تفقُد غايتَ اللِه يعرُف يف عمِق ذاتِ

وجوهَر وجودَها. 

ُه.  وأكرَمتْ به  َهَمَكْت  وانْ منزِلِها،  إىل  يسوَع  مرتا  دََعْت  لقد  روِحها:  ونقاوُة  مرتا  شجاعُة  ܀ 
َعُب وحَدها، بينام مريُم ال  ها له، فهي تُكدُّ وتتْ ها أماَمه وشكتْ ْت أختَ وبشجاَعٍة أيًضا عاتَبَ

تني أخُدُم  تساعْدها بل جالسًة مرتاحًة غرَي مباليٍة، وقالْت له: يا ربُّ أما تبايل أّن أختي تركّ

يشيك  يقَف  أن  القلب  والنقيِّ  الّشجاِع  يستطيُع سوى  تساعْدين".  ال  أن  ُمرْها  فَ وحدي، 

بصدٍق أماَم عيني يسوع ويبيك لديه.

ِه، كمرتا، الكثرَي ِمَن املآِخِذ عىل  ا يف داخلِ ܀ انكشاُف القلِب أماَم يسوَع: يختزُِن كلُّ واحٍد منَّ

عىل  ٍة  مبنيَّ نَقمٍة  إىل  لتتحوَّل  املآخُذ  هذه  ُم  وترتاكَ ورفاِقنا،  وأقارِبنا  نا  أخوتِ عىل  اآلخرِ، 

اِت، قد يصُل بنا األمُر إىل احتقاِر اآلخِر باعتبارِه ظاملًا، كام شعرت  مظلوميٍة عميقٍة يف الذَّ

ما  ليسوَع وهذا  فاشتَكْت مرتا  لها.  زيارة يسوع  أثناء  ه معها  تْ تجاه مريم، وما ترصفَ مرتا 

ها بركًة ومْن نقمِتها درًسا. لقْد ُحِسبَْت شكوى مرتا برًّا لها، فقد كشَفْت  جعَل من جرأتِ

ها أماَم الرّبِّ لعمِق الثّقة بعدلِه وإلنصاِفه للمظلوِم، وتربيِد حرِّ نقمِتها. قلبَ

ْت يسوَع إىل منزِلِها، جلَب يسوُع  ܀ حضوُر يسوَع يف حياتنا: روعُة شكوى مرتا أنَّها كام جلبَ

ه أيًضا  ها به وسعيها لتكرميِه، لكنَّ السالَم إىل األختنِي، فيسوُع أنصَف مرتا ومثََّن انهامكَ

أنصَف مريَم الَّتي أخَذْت دوَر التلميِذ، فجلَسْت عند قدميِه واختارَِت النَّصيَب األفضَل. 

ْقمِة عىل مريَم معيًدا الّسالم إىل  ها ِمَن النَّ ا قلبَ لقد أعاَد يسوُع تصويَب تفكريِ مرتا شافيً

ِمْن جديٍد،  يُعيُد خلَقنا  نا  والنوايا. فوجوُد يسوَع يف حياتِ القلوب  ا  منزِل األختني، مصفيً

نا بشجاعٍة وصدٍق أماَمه. فقط إذا انفتَح قلبُ

قمَة عليه؟!  نا النَّ َك ونَْحُن نحتقُر اآلخَر ونختزُِن يف داخلِ نا نُحبُّ ُن يا ربُّ أنَّ ْعلِ صالة: كيف نُ

ها وثقِتها  نا عىل جرأِة مرتا ونقاوتِ نا ِمْن مآخِذنا عىل بعضنا البعض، وان تجعلَ نسألُك أْن تشفيَ

كوى لديك، بانكشاِف قلوِبنا أماَم عينيَك، واثقني ِبعدلِك وإنصاِفَك.  يف اللُّجوِء اليك والشَّ

نا، مثاَل ما فعلِْت يف بيِت مرتا ومريم. فتعيَد الّسالَم إىل قلوِبنا ومنازلِنا وعائالتِ

فرتة صمت وتأّمل (...)
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٧ األحد الرابع عشر من زمن العنصرة: اإلصغاء إلى الكلمة (مرتا ومريم)

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 (...)

من  منظُورًا  صار  الّذي  املَنظُور  لَِغريِ  بُح  السُّ يَّة!  بََرشِ ُصورٍة  يف  يَنا  إلَ نَزل  للّذي  بُح  السُّ

بُح لَِغريِ املُدرَك الَّذي ال مُيكن أليِّ  َنا! السُّ بُح لألزّيل الّذي ذاَق املَوَت ِمن أَجلِ َنا! السُّ أجلِ

َجَسِدنَا! بِسِه  لِ ِب بِنعَمِته َجعل ذاتُه ظاِهرًا  ذهٍن أن يفهمُه، والّذي 

! مبارٌك الّذي  َد ويَُرىبَّ ولَ يُ َها، لِ ه وحضِن ُه إرادتُه الصالحة إىل رحِم أمِّ ُمبارٌك الّذي أحَرضَت

َرشيّة. للبَ الحياَة  بالتايل  َوَمَنَح  باملَوِت  اشرتك 

ه الّرسّي. ُمبارٌك الّذي أعلن لنا أرساره ِبلِساٍن  ُمبارٌك الّذي جعل جسدنا مسكًنا لكيانِ

نا. كلِسانِ

افتدانا  الّذي  الرحمة،  ُر  واِف هو  للّذي  املَجُد  َنا.  أجلِ يِّد من  قُ وقد  رنا،  للّذي حرَّ بُح  السُّ

بدوِن اسرتداد يشء باملقابل.

َنا. ِبَل اإلدانة من أجلِ قَ الّذي  بُح للقايض  السُّ

الُشكَر  م  ُنَقدِّ لِ أسامِعَنا.  يف  َمِتِه  لَِكلِ ِريًقا  طَ َد  َوَمهَّ بتعليمه  ذهننا  أنار  للّذي  لَِنسُجد 

َنا. للّذي َغرََس مَثَرَُه يف َشجرَتِ

بُح للّذي يحرُث ِبُصورٍة َغريِ َمنظُورَة روَحنا. ُمبارٌك الّذي ناَغَم روَحَنا، يك تعزف لُه  السُّ

قيثارته. الرفعة عىل  أناشيد  ا  دامئً

(املز�ور ٧٠ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
أراك إلهي

لِبي َسناْك. ا َصَنعتُه يَداك، فأُنِشُد فيَك الُهدى يا إلهي وميألُ قَ ܀ أراَك إلهي أراك، مِبَ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

وِن األزاهريِ فوَق الُغُصون، لَ ُنوِر الصباِح الَحُنون ِب ܀ أراَك ِب

لِّ َصوٍب وأُصغي إليَك ِبقلِب الُسكون.  وأَسَمُع صوتََك يف كُ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

ُع َعيِني ِبُكلِّ الُربُوع فأُبِرصُ فيها َجامَل يَسوع تِّ ܀ أَُم

بَعُث يفَّ التُقى والُخشوع. ُة فاديَّ تَغُمُر نفيس فتَ َمحبَّ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ



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

َسة،  املَُقدَّ َمِتَك  لِ كَ إىل  نُضِغَي  ِألَْن  يسوع،  الربُّ  أَيُّها  لنا  أَهِّ

َك،  نَي لَ ا تََالِميَذ َحِقيِقيِّ َن لْ ِذَي ِمن ُخبزَِك املُْحِيي. إجَع وَنَغتَ

يَك  َك املَْجُد َمع أَِب ِم أَْجَمع. لَ ْحِمُل ِبَشارَتََك إىل العاَلَ نَ

وس، إىل األَبَد. وُروِحَك الُقدُّ

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

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء األّول
نا  َنا املَسيْح أَْرشََق لَ ܀ أَرشَق النوُر عىل األبراْر والفرُح عىل ُمستقيمي القلوْب ܀ يَُسوُع َربُّ

َرشْ   َق الَنهاُر عىل البَ َدفَ ا ܀ إِنْ ارَن اِج أَنَ ُنورِِه الَوهَّ َمْه َوِب لْ َقَذنا ِمَن الظُّ ِمْن َحشا أَبيه ܀ فَجاء وَأَنْ

َمْجِدِه  َسِنيَّ  ܀  مة  املُظلِ نا  ُعيونَ اَر  وَأَن ْور  نُ ينا  َعلَ َرشََق  نُورِِه  ِمْن  ܀  يْل  اللَ ُسلطاُن  َهزََم  وانْ

أَبْواُب  َمْت  َوتََحطَّ الظَّالْم  اَد  َوبَ املَوُت  َماَت  ܀  ٱلُسْفىل  َجَج  اللُّ وَأَنار  ْه   املَْسُكونَ عىل  أَفاَض 

يف  الراِقُدوَن  األَْمواُت  قاَم  ܀  الَقِديْم  ُذ  ْن ُم كانْت  َمًة  لِ وُمظْ الَربايا  َجميَع  اَر  وَأَن ܀  الَجِحيْم 

يِه  نا الَحياة َوَصِعَد إىل أَب ُهْم ُمخلِّْص ܀ َعِمَل َخالًصا َوَوَهَب لَ ُه صاَر لَ دوا ألَنَّ اْب َوَمجَّ الرتُّ

وُر َعىل األَبْراْر وٱلَفرَُح  رَتُْه ܀ أَْرشََق النُّ ظَ نرُي الُعيوَن الّتي انتَ ْجٍد َعِظيْم يُ ُه آٍت مِبَ الَعِيلّ ܀ وإِنَّ

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن َحسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نور)

وَاْر ا، يَُسوُع نُوَر الَحقِّ يا َعنَي األَنْ ويَ لُ َهلِ

اْر ا الُنوَر يا نُوَر األَقطَ نَّ ِفيَك عايَ

رِّْحَنا. ِحَك فَ بالُنوِر الَحقِّ انَفْحَنا يف ُصبْ

܀܀܀

اُه داُر األَنواِر وًسا ُسْكَن ا، يا قُدُّ ويَ لُ َهلِ

ا َرشَّ األَْرشَاِر ِعْد َعنَّ ا أَبْ ْسَن دِّ قَ

َش األَبْرَارْ. ا َعيْ ْحيَ ا باّرْ يَك نَ بً لْ ا قَ واجَعْل ِفيَن

܀܀܀

(من رتبة إضاءة ا�شموع يف القّداس املارو�)

المزمور ١٦ (١٥)
܀ َسيِّدي وال َخرَي يل ِسواَك"  "أَنَت   : لِلرَّبِّ قُلُت  ܀  اْعتََصمُت  ِبَك  فإيِنِّ  اْحَفظْني  ُهمَّ  لَّ أَل ܀ 

اُس  أَصناُمهم والنَّ رُثَت  ܀ كَ ه فيهم  َهواَي كلُ ِوياُء  أُولِئَك األَق الَّذيَن يف هذي األَرض  ُة  َه اآللِ

الرَّبُّ كَأيس  ܀  ر  أَذكُ أَسامءَها ال  َشَفتَيَّ  وِب أَسُكب  لَها ال  فَدًما  ا  أَن ا  أَمَّ ܀  تون  هافَ تَ يَ َوراءَها 

وَقََعت يل يف نعيم وهو يل مرياٌث  التَّقسيِم  ِحباُل  ܀  لَِنصيبي  اِمُن  الضَّ أَنَت  ُة مريايث  وِحصَّ

لَّ  تاَي ܀ َجَعلُت الرَّبَّ كُ يَ لْ يايل تُنِذُرين كُ َجليل ܀ أُبارُِك الرَّبَّ الَّذي نََصَح يل حتَّى يف اللَّ

َهَجت نَْفيس حتَّى َجَسدي  تَ لْبي واْب رَِح قَ حني أَمامي إِنَّه عن مييني فلَن أَتَزَعزَع ܀ لِذلك فَ

܀  الهوَّة  يَرى  َك  َصِفيَّ تَدََع  ولَن  نَْفيس  األَْمواِت  َمثْوى  تَرتَُك يف  لن  ܀ ألَنََّك  أمان  اْستَقر يف 

وام. ܀ املجُد لآلِب  ُ يل َسبيَل الَحياة ܀ أَماَم وَجِهَك فرٌَح تاّم وعن مَيينَك نَعيٌم عىل الدَّ بَنيِّ ستُ

واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ تسالونيقي ٢/ ١٣)

ْل للِه  بَ لِلَناِس  َكلَّم، ال إِرَْضاًء  تَ نَ َنا عىل اإلِنِْجيل، هَكَذا  َن أَمَّ فَ ا الله  َربَنَ اَم اْختَ " كَ

َنا " وبَ لُ قُ ِربُ  ْختَ يَ الَّذي 

     
      
          

  

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

(لو ٣٨/١٠-٤٢)

َمرْتَا أُْخٌت  َها اْمرَأٌَة اْسُمها َمرْتا. وَكاَن لِ يِت ُه يف بَ تْ لَ بَ ْق َدَخَل يَُسوُع إِْحَدى الُقرَى، فاْستَ

تَْسَمُع كَالَمُه. الرَبِّ  َدَمي  قَ َد  ِعْن َسْت  َجلَ فَ َمْريَم.  تُْدَعى 

أَنَّ  ِب ايل  تُبَ ا  أََم رَّب،  ا  «يَ الَْت:  َوقَ َجاَءْت  فَ الِخْدَمة،  َكرْثَِة  ِب َهِمَكًة  ْن ُم فَكانَْت  َمرْتَا  ا  أَمَّ

«َمرْتا،  َها:  لَ اَل  َوقَ الرَبُّ  أََجاَب  فَ تَُساِعَديِن!».  أَْن  َها  لَ ُقْل  فَ َوْحِدي؟  أَْخُدُم  ِني  تْ تَرَكَ أُْخِتي 

ارَِت  اْختَ ُم  ْريَ َم فَ َواِحد!  وُب  لُ َمطْ الْ ا  َ إمِنَّ ِرِبني!  َوتَْضطَ ِثريَة،  كَ أُُموٍر  ِب نَي  مِّ تَْهتَ إِنَِّك  َمرْتا، 

َها». ْن ِم ْنزََع  يُ ْن  َولَ األَفَْضل،  الَنِصيَب 

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري يوسف أبو أنطون)

ه بلهفٍة وضيافٍة ال مثيل لها  ْت بِه وخدَمتْ ُه ورّحبَ بادرْت مرتا ودعْت يسوُع إىل منزلِها، كرَّمتْ

ُه مامَّ صنعته يداها. أّما مريُم فجلَسْت تُصغي  ها وأطعمتْ وهذا ليَس بخطأٍ، فقد قاَمْت بواجباتِ

ها يف أعامِل االستقباِل والّضيافِة. إىل يسوَع ومل تساعْد مرتا أختَ

يدفعنا إلهامل عالقتنا  ما  كل  إبعاد  طريِق  املسؤولّية: عن  وتحّمل  واإلكرتاث  اإلهتامم  ܀ 
نا هذه العالقة  ْهِمُل بإرادتِ بالله. قد نعيش عمرنا دوَن أْن نكرتَث لله، ال بل أحيانًا كثريًة نُ

ُم علينا تبّنَي هذه املشيئَة مَع كّل ما تحمله من  نا تحتّ ألّن اإللتزاَم مبشيئِة اللِه يف حياتِ

فَمْن يحسُن رؤيَة اختباراِت اآلخرين مَع  اللِه واآلخرين.  تِجاَه  ٍة  ٍة وعالئقيّ إلتزاماٍت روحيّ

ها  ه أنَّ حياتَنا عىل هذه األرِض بدوِن ارتباٍط حقيقيٍّ باللِه تفقُد غايتَ اللِه يعرُف يف عمِق ذاتِ

وجوهَر وجودَها. 

ُه.  وأكرَمتْ به  َهَمَكْت  وانْ منزِلِها،  إىل  يسوَع  مرتا  دََعْت  لقد  روِحها:  ونقاوُة  مرتا  شجاعُة  ܀ 
َعُب وحَدها، بينام مريُم ال  ها له، فهي تُكدُّ وتتْ ها أماَمه وشكتْ ْت أختَ وبشجاَعٍة أيًضا عاتَبَ

تني أخُدُم  تساعْدها بل جالسًة مرتاحًة غرَي مباليٍة، وقالْت له: يا ربُّ أما تبايل أّن أختي تركّ

يشيك  يقَف  أن  القلب  والنقيِّ  الّشجاِع  يستطيُع سوى  تساعْدين".  ال  أن  ُمرْها  فَ وحدي، 

بصدٍق أماَم عيني يسوع ويبيك لديه.

ِه، كمرتا، الكثرَي ِمَن املآِخِذ عىل  ا يف داخلِ ܀ انكشاُف القلِب أماَم يسوَع: يختزُِن كلُّ واحٍد منَّ

عىل  ٍة  مبنيَّ نَقمٍة  إىل  لتتحوَّل  املآخُذ  هذه  ُم  وترتاكَ ورفاِقنا،  وأقارِبنا  نا  أخوتِ عىل  اآلخرِ، 

اِت، قد يصُل بنا األمُر إىل احتقاِر اآلخِر باعتبارِه ظاملًا، كام شعرت  مظلوميٍة عميقٍة يف الذَّ

ما  ليسوَع وهذا  فاشتَكْت مرتا  لها.  زيارة يسوع  أثناء  ه معها  تْ تجاه مريم، وما ترصفَ مرتا 

ها بركًة ومْن نقمِتها درًسا. لقْد ُحِسبَْت شكوى مرتا برًّا لها، فقد كشَفْت  جعَل من جرأتِ

ها أماَم الرّبِّ لعمِق الثّقة بعدلِه وإلنصاِفه للمظلوِم، وتربيِد حرِّ نقمِتها. قلبَ

ْت يسوَع إىل منزِلِها، جلَب يسوُع  ܀ حضوُر يسوَع يف حياتنا: روعُة شكوى مرتا أنَّها كام جلبَ

ه أيًضا  ها به وسعيها لتكرميِه، لكنَّ السالَم إىل األختنِي، فيسوُع أنصَف مرتا ومثََّن انهامكَ

أنصَف مريَم الَّتي أخَذْت دوَر التلميِذ، فجلَسْت عند قدميِه واختارَِت النَّصيَب األفضَل. 

ْقمِة عىل مريَم معيًدا الّسالم إىل  ها ِمَن النَّ ا قلبَ لقد أعاَد يسوُع تصويَب تفكريِ مرتا شافيً

ِمْن جديٍد،  يُعيُد خلَقنا  نا  والنوايا. فوجوُد يسوَع يف حياتِ القلوب  ا  منزِل األختني، مصفيً

نا بشجاعٍة وصدٍق أماَمه. فقط إذا انفتَح قلبُ

قمَة عليه؟!  نا النَّ َك ونَْحُن نحتقُر اآلخَر ونختزُِن يف داخلِ نا نُحبُّ ُن يا ربُّ أنَّ ْعلِ صالة: كيف نُ

ها وثقِتها  نا عىل جرأِة مرتا ونقاوتِ نا ِمْن مآخِذنا عىل بعضنا البعض، وان تجعلَ نسألُك أْن تشفيَ

كوى لديك، بانكشاِف قلوِبنا أماَم عينيَك، واثقني ِبعدلِك وإنصاِفَك.  يف اللُّجوِء اليك والشَّ

نا، مثاَل ما فعلِْت يف بيِت مرتا ومريم. فتعيَد الّسالَم إىل قلوِبنا ومنازلِنا وعائالتِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٨ األحد الرابع عشر من زمن العنصرة: اإلصغاء إلى الكلمة (مرتا ومريم)

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 (...)

من  منظُورًا  صار  الّذي  املَنظُور  لَِغريِ  بُح  السُّ يَّة!  بََرشِ ُصورٍة  يف  يَنا  إلَ نَزل  للّذي  بُح  السُّ

بُح لَِغريِ املُدرَك الَّذي ال مُيكن أليِّ  َنا! السُّ بُح لألزّيل الّذي ذاَق املَوَت ِمن أَجلِ َنا! السُّ أجلِ

َجَسِدنَا! بِسِه  لِ ِب بِنعَمِته َجعل ذاتُه ظاِهرًا  ذهٍن أن يفهمُه، والّذي 

! مبارٌك الّذي  َد ويَُرىبَّ ولَ يُ َها، لِ ه وحضِن ُه إرادتُه الصالحة إىل رحِم أمِّ ُمبارٌك الّذي أحَرضَت

َرشيّة. للبَ الحياَة  بالتايل  َوَمَنَح  باملَوِت  اشرتك 

ه الّرسّي. ُمبارٌك الّذي أعلن لنا أرساره ِبلِساٍن  ُمبارٌك الّذي جعل جسدنا مسكًنا لكيانِ

نا. كلِسانِ

افتدانا  الّذي  الرحمة،  ُر  واِف هو  للّذي  املَجُد  َنا.  أجلِ يِّد من  قُ وقد  رنا،  للّذي حرَّ بُح  السُّ

بدوِن اسرتداد يشء باملقابل.

َنا. ِبَل اإلدانة من أجلِ قَ الّذي  بُح للقايض  السُّ

الُشكَر  م  ُنَقدِّ لِ أسامِعَنا.  يف  َمِتِه  لَِكلِ ِريًقا  طَ َد  َوَمهَّ بتعليمه  ذهننا  أنار  للّذي  لَِنسُجد 

َنا. للّذي َغرََس مَثَرَُه يف َشجرَتِ

بُح للّذي يحرُث ِبُصورٍة َغريِ َمنظُورَة روَحنا. ُمبارٌك الّذي ناَغَم روَحَنا، يك تعزف لُه  السُّ

قيثارته. الرفعة عىل  أناشيد  ا  دامئً

(املز�ور ٧٠ من املزا�ري ا�روحّية �لقّد�س أفرام ا�رس�ايّن، ترمجة د. عدنان طرابليس)

ترتيلة الختام
أراك إلهي

لِبي َسناْك. ا َصَنعتُه يَداك، فأُنِشُد فيَك الُهدى يا إلهي وميألُ قَ ܀ أراَك إلهي أراك، مِبَ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

وِن األزاهريِ فوَق الُغُصون، لَ ُنوِر الصباِح الَحُنون ِب ܀ أراَك ِب

لِّ َصوٍب وأُصغي إليَك ِبقلِب الُسكون.  وأَسَمُع صوتََك يف كُ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ

ُع َعيِني ِبُكلِّ الُربُوع فأُبِرصُ فيها َجامَل يَسوع تِّ ܀ أَُم

بَعُث يفَّ التُقى والُخشوع. ُة فاديَّ تَغُمُر نفيس فتَ َمحبَّ

ا َصَنعتُه يداَك إلهي، أراَك إلهي أراك. إلهي، أراَك إلهي أراك مِبَ


