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األحد الثامن من زمن العنصرة
روحانّية ا�ّرسول
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ُهم  يتَ وَّ وقَ للِبَشارَة،  َك  رُُسلَ أرَسلَت  الّذي  اإلله،  الربُّ  َها  أَيُّ

الِبالَد  وَن  وفُ يَطُ وا  َذَهبُ فَ للشَهادَة،  ُهم  َوَسلَّحتَ للِجَهاد، 

ادُوَن الناَس  َك، َويَصطَ َم إىل َحقِّ باسِمَك، َويَدُعوَن األَُم

ا وَصاياُهم، وَنَشَهَد  رِنَ ِعَي يف َضاَمئِ ا تََعالِيَمُهم، وَنَ َن وِب لُ ا أَن نَحَفَظ يف قُ َن لَخالِص املُحيي. َهبْ

وس اآلَن وإىل األبَد.  اَك َوُروَحَك الُقدُّ َحَك وَأَبَ ُنَسبِّ َنا شهادَتَُهم، لِ يف حياتِ

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر رسول - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

١

ترتيلة األحد
لحن َدْحُط لُو نِْحِط (َسلَْوى الُقلُوِب)

ْه يَعْه الُروُح وَِديَع َحلَّ يف الِب

ْم ْم وَالبُرشَى َسلَّ وَالرُسَل َعلَّ

ِن ُدوا باسِم اآلِب واإلِبْ َعمَّ

ْم ُصوا العالَ وَالُروِح الُقْدِس َخلَّ

܀܀܀

ادُوَن يف ُروِح اللِه ْقتَ َمْن يُ

اُء اللِه َن ُهْم َمفِديُّوَن أَب

ا" لَه "أَبَّ ْدُعو أَل بالُروِح نَ

ا" ْدُعو املَِسيَح "َربَّ يِه نَ وَِف

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

المزمور ١٣٦/ ١-٤؛ ٢٣-٢٦
܀ ه  فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َهة  َه اآللِ إِل إِحَمدوا  ܀  ه  فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ فإِنَّه صالِح  الرَّبَّ  ܀ إحَمدوا 

ه ܀  ِب الِعظاِم وَحَده فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ ه ܀ صانَع الَعجائِ ادة فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َد السَّ إِحَمدوا َسيِّ

܀  ه  ܀ باِسَط األَرِض عىل املِياه فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ ه  ِبِفطَنة فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َمواِت  صانَع السَّ

܀  ه  رَحَمتَ لألبِد  فإِنَّ  هار  النَّ لُِحْكِم  الَشمِس  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِد  فإِنَّ  الِعظام  اِت  ريِّ النَّ صانَع 

ِتنا فإِنَّ لألبِد  رَنا يف َمذلَّ ه ܀ هو الَّذي ذَكَ ِب لُِحكِم اللَّيل فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ والَقَمِر والَكواكِ

لَّ ذي بََرشٍ ُخبزَه فإِنَّ  ُرزُق كُ ه ܀ الَّذي يَ نا ِمن ُمضاِيقينا فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َشلَ تَ ه ܀ واْن رَحَمتَ

والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِدِ  فإنَّ  َموات  السَّ َه  إِل إِحَمدوا  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِد 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٨/ ١-١١)

اٌة َوَسالم" َحيَ ُة الُروِح فَ بَ ا رَْغ ة الَجَسِد َمْوت، أَمَّ "إِنَّ رَْغبَ

     
      
          

  

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

(متى ١٢/ ١٤-٢١)

ِمْن  انَْرصََف  فَ ِر  ِباألَْم يَُسوُع  َم  ُكوه. وَعلِ ْهلِ يُ لِ يَُسوَع  َشاَوُروا َعىل  تَ فَ وَن  يِسيُّ الَفرِّ َخرََج 

الَنِبيِّ  ِب َل  يْ ِق َما  ِتمَّ  يَ لِ ْشِهُروه،  يُ أَْن  ِمْن  رَُهم  وَحذَّ َجِميًعا،  َشَفاُهم  فَ ِثرُيوَن  كَ َعُه  وتَِب ُهَناك. 

ِه  يْ ِه نَْفِيس. َسأَْجَعُل ُروحي َعلَ ْت ِب اَي الَّذي اْخَرتْتُُه، َحِبيِبي الَّذي رَِضيَ تَ آَشعيا: «ُهَوذَا فَ

الَساَحات.  يف  َصْوتَُه  أََحٌد  ْسَمَع  يَ ْن  ولَ يَصيح،  ْن  ولَ اِحَك  مُيَ ْن  لَ ِبالَحّق.  َم  األَُم  ُ بَرشِّ يُ فَ

الَنْرص.  إِىل  ِبالَحقِّ  ِصَل  يَ أَْن  إِىل  ِفئ،  يُطْ ْن  لَ ًة  َن ُمَدخِّ ًة  ِتيلَ وفَ يَْكِرس،  ْن  لَ َمرُْضوَضًة  ًة  َصبَ قَ

رََجاَءها». ُم  األَُم تَْجَعُل  اْسِمِه  وِب

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري وليد مالح)

لقد وصل يسوع إىل مرحلة متقّدمة يف تعليمه ورسالته، وهو ال يزال يصطدم برفض  ܀ 

الفريسيّني وعظامء الشعب الذين يَرون فيه تهديًدا ملصالحهم وللعامل الذي بَنوه. لقد 

ا أّن مواجهتهم له ومكايدهم سوف تعرّضه للقتل. لكّنه أوضح لتالميذه أّن  كان مدركً

وال  ارعِ،  الشَّ بتحريِك  وال  ياح،  بالصِّ وال  بالعنف،  متّر  ال  امللكوت  لتحقيق  طريقه 

قة. بالحروِب وتحقيق املصالح الضيّ

طريق يسوع هي طريق الحّق والحّب. وهو مزمع أن ينترص بالحّق ال بالقّوة. هذا ما 

ِة اللِه." يسّميه الناس "حامقُة الصليِب"، وهو ما نرى فيه نحن املؤمنني: "قّوُة محّب

األخوِّة  َم عيَش  تتعلّ وأْن  إنساٍن،  ، وكرامَة كلِّ  الحقَّ أن تحرتَِم  ُب  يتطلّ تتبَع يسوع  أن  ܀ 

حساِب  عىل  الَّتي  الرخيصِة  واملكاسِب  امللتويِة  األساليِب  عِن  تبتعَد  وأن  والتسامحِ، 

. العدِل والحقِّ

الحّب  ا من أجل تحقيق ملكوت  تتبع يسوع يعني أن تكون مساملًا، عامالً دؤوبً أن 

ُعرفْت  َمْن  القّديسني،  قافلة  إىل  تنضّم  وأن  الطاهر،  بدمه  يسوع وسقاه  افتتحه  الذي 

أسامؤهم ومن مل تُعرْف، الذين سعوا بصدٍق إىل عيش الحبِّ واألمانِة للِه.

حّقق  وقد  "هو سالُمنا"،   . الحقيقيَّ الّسالَم  فيه  واألمم، ألنَّ  الشعوب  رجاء  هو  يسوع 

نا البرش. املصالحَة بيننا وبني اآلِب، وبيننا وبني إخوتِ

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 (...)

ِتي  الَّ ا  َن عائالتِ بارِك  املَِجيَدة.  الَعنَرصَِة  ِن  زََم يف  هذه  صالتَنا  ْل  تََقبَّ وس،  الُقدُّ اآلُب  أَيُّها 

ْسَوِة الظُُروف، َوتَِعيُش الَفرََح يف  وِس ِفيَها، بالرَغِم ِمن قَ تَشَهُد عىل ُحُضوِر ُروِحَك الُقدُّ

ُك  َمسَّ َوتَتَ َها،  َحولِ ِمْن  اليأِس  ِمَن  بالرَغِم  َوالَسالم،  بالرَجاِء  ِصُم  َوتَعتَ املِْحَنة،  ِب  لْ قَ

ا  تَن َوثَبِّ َواملُؤيِّد،  َواملَُعزَِّي  َم  لِّ املَُع َها  لَ ُروَحَك  ِق  أَبْ اِهرْ.  املَظَ إغرَاءاِت  ِمْن  ِبالرَغِم  ِبالَجوَهِر 

َوُروَحَك  الَوِحيَد  َوابَنَك  َدَك  َومُنَجِّ َنشُكرََك  فَ ة،  َواملََحبَّ والرّجاِء  اإلمياِن  يف  َجِميًعا 

وس، إىل األبد. آمني. الُقدُّ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
لَنا عىل اللِه ال نَخاُف الُسوءْ. (٢) تَوَكَّ لَنا عىل اللِه وهَو َملجانا،  تَوَكَّ ܀ 

إليِه ولنسمْع له. نّجانا من شدائِدنا، فلُنقبْل  الربُّ  ܀ 

܀ َصوُت الربِّ ناعٌم يَدُخُل يف األعامْق، طعُم الربِّ لذيٌذ أَشَهى ِمَن الَعَسْل.

ٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، قَلُب الرَبِّ َوديٌع طوىب لَِمن يهواْه. ܀ نرُي الربِّ طيِّ



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

ُهم  يتَ وَّ وقَ للِبَشارَة،  َك  رُُسلَ أرَسلَت  الّذي  اإلله،  الربُّ  َها  أَيُّ

الِبالَد  وَن  وفُ يَطُ وا  َذَهبُ فَ للشَهادَة،  ُهم  َوَسلَّحتَ للِجَهاد، 

ادُوَن الناَس  َك، َويَصطَ َم إىل َحقِّ باسِمَك، َويَدُعوَن األَُم

ا وَصاياُهم، وَنَشَهَد  رِنَ ِعَي يف َضاَمئِ ا تََعالِيَمُهم، وَنَ َن وِب لُ ا أَن نَحَفَظ يف قُ َن لَخالِص املُحيي. َهبْ

وس اآلَن وإىل األبَد.  اَك َوُروَحَك الُقدُّ َحَك وَأَبَ ُنَسبِّ َنا شهادَتَُهم، لِ يف حياتِ

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر رسول - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.
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٢األحد الثامن من زمن العنصرة: روحانّية الّرسول

ترتيلة األحد
لحن َدْحُط لُو نِْحِط (َسلَْوى الُقلُوِب)

ْه يَعْه الُروُح وَِديَع َحلَّ يف الِب

ْم ْم وَالبُرشَى َسلَّ وَالرُسَل َعلَّ

ِن ُدوا باسِم اآلِب واإلِبْ َعمَّ

ْم ُصوا العالَ وَالُروِح الُقْدِس َخلَّ

܀܀܀

ادُوَن يف ُروِح اللِه ْقتَ َمْن يُ

اُء اللِه َن ُهْم َمفِديُّوَن أَب

ا" لَه "أَبَّ ْدُعو أَل بالُروِح نَ

ا" ْدُعو املَِسيَح "َربَّ يِه نَ وَِف

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

المزمور ١٣٦/ ١-٤؛ ٢٣-٢٦
܀ ه  فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َهة  َه اآللِ إِل إِحَمدوا  ܀  ه  فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ فإِنَّه صالِح  الرَّبَّ  ܀ إحَمدوا 

ه ܀  ِب الِعظاِم وَحَده فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ ه ܀ صانَع الَعجائِ ادة فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َد السَّ إِحَمدوا َسيِّ

܀  ه  ܀ باِسَط األَرِض عىل املِياه فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ ه  ِبِفطَنة فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َمواِت  صانَع السَّ

܀  ه  رَحَمتَ لألبِد  فإِنَّ  هار  النَّ لُِحْكِم  الَشمِس  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِد  فإِنَّ  الِعظام  اِت  ريِّ النَّ صانَع 

ِتنا فإِنَّ لألبِد  رَنا يف َمذلَّ ه ܀ هو الَّذي ذَكَ ِب لُِحكِم اللَّيل فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ والَقَمِر والَكواكِ

لَّ ذي بََرشٍ ُخبزَه فإِنَّ  ُرزُق كُ ه ܀ الَّذي يَ نا ِمن ُمضاِيقينا فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َشلَ تَ ه ܀ واْن رَحَمتَ

والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِدِ  فإنَّ  َموات  السَّ َه  إِل إِحَمدوا  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِد 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٨/ ١-١١)

اٌة َوَسالم" َحيَ ُة الُروِح فَ بَ ا رَْغ ة الَجَسِد َمْوت، أَمَّ "إِنَّ رَْغبَ

     
      
          

  

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

(متى ١٢/ ١٤-٢١)

ِمْن  انَْرصََف  فَ ِر  ِباألَْم يَُسوُع  َم  ُكوه. وَعلِ ْهلِ يُ لِ يَُسوَع  َشاَوُروا َعىل  تَ فَ وَن  يِسيُّ الَفرِّ َخرََج 

الَنِبيِّ  ِب َل  يْ ِق َما  ِتمَّ  يَ لِ ْشِهُروه،  يُ أَْن  ِمْن  رَُهم  وَحذَّ َجِميًعا،  َشَفاُهم  فَ ِثرُيوَن  كَ َعُه  وتَِب ُهَناك. 

ِه  يْ ِه نَْفِيس. َسأَْجَعُل ُروحي َعلَ ْت ِب اَي الَّذي اْخَرتْتُُه، َحِبيِبي الَّذي رَِضيَ تَ آَشعيا: «ُهَوذَا فَ

الَساَحات.  يف  َصْوتَُه  أََحٌد  ْسَمَع  يَ ْن  ولَ يَصيح،  ْن  ولَ اِحَك  مُيَ ْن  لَ ِبالَحّق.  َم  األَُم  ُ بَرشِّ يُ فَ

الَنْرص.  إِىل  ِبالَحقِّ  ِصَل  يَ أَْن  إِىل  ِفئ،  يُطْ ْن  لَ ًة  َن ُمَدخِّ ًة  ِتيلَ وفَ يَْكِرس،  ْن  لَ َمرُْضوَضًة  ًة  َصبَ قَ

رََجاَءها». ُم  األَُم تَْجَعُل  اْسِمِه  وِب

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري وليد مالح)

لقد وصل يسوع إىل مرحلة متقّدمة يف تعليمه ورسالته، وهو ال يزال يصطدم برفض  ܀ 

الفريسيّني وعظامء الشعب الذين يَرون فيه تهديًدا ملصالحهم وللعامل الذي بَنوه. لقد 

ا أّن مواجهتهم له ومكايدهم سوف تعرّضه للقتل. لكّنه أوضح لتالميذه أّن  كان مدركً

وال  ارعِ،  الشَّ بتحريِك  وال  ياح،  بالصِّ وال  بالعنف،  متّر  ال  امللكوت  لتحقيق  طريقه 

قة. بالحروِب وتحقيق املصالح الضيّ

طريق يسوع هي طريق الحّق والحّب. وهو مزمع أن ينترص بالحّق ال بالقّوة. هذا ما 

ِة اللِه." يسّميه الناس "حامقُة الصليِب"، وهو ما نرى فيه نحن املؤمنني: "قّوُة محّب

األخوِّة  َم عيَش  تتعلّ وأْن  إنساٍن،  ، وكرامَة كلِّ  الحقَّ أن تحرتَِم  ُب  يتطلّ تتبَع يسوع  أن  ܀ 

حساِب  عىل  الَّتي  الرخيصِة  واملكاسِب  امللتويِة  األساليِب  عِن  تبتعَد  وأن  والتسامحِ، 

. العدِل والحقِّ

الحّب  ا من أجل تحقيق ملكوت  تتبع يسوع يعني أن تكون مساملًا، عامالً دؤوبً أن 

ُعرفْت  َمْن  القّديسني،  قافلة  إىل  تنضّم  وأن  الطاهر،  بدمه  يسوع وسقاه  افتتحه  الذي 

أسامؤهم ومن مل تُعرْف، الذين سعوا بصدٍق إىل عيش الحبِّ واألمانِة للِه.

حّقق  وقد  "هو سالُمنا"،   . الحقيقيَّ الّسالَم  فيه  واألمم، ألنَّ  الشعوب  رجاء  هو  يسوع 

نا البرش. املصالحَة بيننا وبني اآلِب، وبيننا وبني إخوتِ

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 (...)

ِتي  الَّ ا  َن عائالتِ بارِك  املَِجيَدة.  الَعنَرصَِة  ِن  زََم يف  هذه  صالتَنا  ْل  تََقبَّ وس،  الُقدُّ اآلُب  أَيُّها 

ْسَوِة الظُُروف، َوتَِعيُش الَفرََح يف  وِس ِفيَها، بالرَغِم ِمن قَ تَشَهُد عىل ُحُضوِر ُروِحَك الُقدُّ

ُك  َمسَّ َوتَتَ َها،  َحولِ ِمْن  اليأِس  ِمَن  بالرَغِم  َوالَسالم،  بالرَجاِء  ِصُم  َوتَعتَ املِْحَنة،  ِب  لْ قَ

ا  تَن َوثَبِّ َواملُؤيِّد،  َواملَُعزَِّي  َم  لِّ املَُع َها  لَ ُروَحَك  ِق  أَبْ اِهرْ.  املَظَ إغرَاءاِت  ِمْن  ِبالرَغِم  ِبالَجوَهِر 

َوُروَحَك  الَوِحيَد  َوابَنَك  َدَك  َومُنَجِّ َنشُكرََك  فَ ة،  َواملََحبَّ والرّجاِء  اإلمياِن  يف  َجِميًعا 

وس، إىل األبد. آمني. الُقدُّ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
لَنا عىل اللِه ال نَخاُف الُسوءْ. (٢) تَوَكَّ لَنا عىل اللِه وهَو َملجانا،  تَوَكَّ ܀ 

إليِه ولنسمْع له. نّجانا من شدائِدنا، فلُنقبْل  الربُّ  ܀ 

܀ َصوُت الربِّ ناعٌم يَدُخُل يف األعامْق، طعُم الربِّ لذيٌذ أَشَهى ِمَن الَعَسْل.

ٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، قَلُب الرَبِّ َوديٌع طوىب لَِمن يهواْه. ܀ نرُي الربِّ طيِّ



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

ُهم  يتَ وَّ وقَ للِبَشارَة،  َك  رُُسلَ أرَسلَت  الّذي  اإلله،  الربُّ  َها  أَيُّ

الِبالَد  وَن  وفُ يَطُ وا  َذَهبُ فَ للشَهادَة،  ُهم  َوَسلَّحتَ للِجَهاد، 

ادُوَن الناَس  َك، َويَصطَ َم إىل َحقِّ باسِمَك، َويَدُعوَن األَُم

ا وَصاياُهم، وَنَشَهَد  رِنَ ِعَي يف َضاَمئِ ا تََعالِيَمُهم، وَنَ َن وِب لُ ا أَن نَحَفَظ يف قُ َن لَخالِص املُحيي. َهبْ

وس اآلَن وإىل األبَد.  اَك َوُروَحَك الُقدُّ َحَك وَأَبَ ُنَسبِّ َنا شهادَتَُهم، لِ يف حياتِ

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر رسول - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.
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ترتيلة األحد
لحن َدْحُط لُو نِْحِط (َسلَْوى الُقلُوِب)

ْه يَعْه الُروُح وَِديَع َحلَّ يف الِب

ْم ْم وَالبُرشَى َسلَّ وَالرُسَل َعلَّ

ِن ُدوا باسِم اآلِب واإلِبْ َعمَّ

ْم ُصوا العالَ وَالُروِح الُقْدِس َخلَّ

܀܀܀

ادُوَن يف ُروِح اللِه ْقتَ َمْن يُ

اُء اللِه َن ُهْم َمفِديُّوَن أَب

ا" لَه "أَبَّ ْدُعو أَل بالُروِح نَ

ا" ْدُعو املَِسيَح "َربَّ يِه نَ وَِف

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

المزمور ١٣٦/ ١-٤؛ ٢٣-٢٦
܀ ه  فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َهة  َه اآللِ إِل إِحَمدوا  ܀  ه  فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ فإِنَّه صالِح  الرَّبَّ  ܀ إحَمدوا 

ه ܀  ِب الِعظاِم وَحَده فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ ه ܀ صانَع الَعجائِ ادة فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َد السَّ إِحَمدوا َسيِّ

܀  ه  ܀ باِسَط األَرِض عىل املِياه فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ ه  ِبِفطَنة فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َمواِت  صانَع السَّ

܀  ه  رَحَمتَ لألبِد  فإِنَّ  هار  النَّ لُِحْكِم  الَشمِس  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِد  فإِنَّ  الِعظام  اِت  ريِّ النَّ صانَع 

ِتنا فإِنَّ لألبِد  رَنا يف َمذلَّ ه ܀ هو الَّذي ذَكَ ِب لُِحكِم اللَّيل فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ والَقَمِر والَكواكِ

لَّ ذي بََرشٍ ُخبزَه فإِنَّ  ُرزُق كُ ه ܀ الَّذي يَ نا ِمن ُمضاِيقينا فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َشلَ تَ ه ܀ واْن رَحَمتَ

والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِدِ  فإنَّ  َموات  السَّ َه  إِل إِحَمدوا  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِد 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٨/ ١-١١)

اٌة َوَسالم" َحيَ ُة الُروِح فَ بَ ا رَْغ ة الَجَسِد َمْوت، أَمَّ "إِنَّ رَْغبَ

     
      
          

  

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

(متى ١٢/ ١٤-٢١)

ِمْن  انَْرصََف  فَ ِر  ِباألَْم يَُسوُع  َم  ُكوه. وَعلِ ْهلِ يُ لِ يَُسوَع  َشاَوُروا َعىل  تَ فَ وَن  يِسيُّ الَفرِّ َخرََج 

الَنِبيِّ  ِب َل  يْ ِق َما  ِتمَّ  يَ لِ ْشِهُروه،  يُ أَْن  ِمْن  رَُهم  وَحذَّ َجِميًعا،  َشَفاُهم  فَ ِثرُيوَن  كَ َعُه  وتَِب ُهَناك. 

ِه  يْ ِه نَْفِيس. َسأَْجَعُل ُروحي َعلَ ْت ِب اَي الَّذي اْخَرتْتُُه، َحِبيِبي الَّذي رَِضيَ تَ آَشعيا: «ُهَوذَا فَ

الَساَحات.  يف  َصْوتَُه  أََحٌد  ْسَمَع  يَ ْن  ولَ يَصيح،  ْن  ولَ اِحَك  مُيَ ْن  لَ ِبالَحّق.  َم  األَُم  ُ بَرشِّ يُ فَ

الَنْرص.  إِىل  ِبالَحقِّ  ِصَل  يَ أَْن  إِىل  ِفئ،  يُطْ ْن  لَ ًة  َن ُمَدخِّ ًة  ِتيلَ وفَ يَْكِرس،  ْن  لَ َمرُْضوَضًة  ًة  َصبَ قَ

رََجاَءها». ُم  األَُم تَْجَعُل  اْسِمِه  وِب

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري وليد مالح)

لقد وصل يسوع إىل مرحلة متقّدمة يف تعليمه ورسالته، وهو ال يزال يصطدم برفض  ܀ 

الفريسيّني وعظامء الشعب الذين يَرون فيه تهديًدا ملصالحهم وللعامل الذي بَنوه. لقد 

ا أّن مواجهتهم له ومكايدهم سوف تعرّضه للقتل. لكّنه أوضح لتالميذه أّن  كان مدركً

وال  ارعِ،  الشَّ بتحريِك  وال  ياح،  بالصِّ وال  بالعنف،  متّر  ال  امللكوت  لتحقيق  طريقه 

قة. بالحروِب وتحقيق املصالح الضيّ

طريق يسوع هي طريق الحّق والحّب. وهو مزمع أن ينترص بالحّق ال بالقّوة. هذا ما 

ِة اللِه." يسّميه الناس "حامقُة الصليِب"، وهو ما نرى فيه نحن املؤمنني: "قّوُة محّب

األخوِّة  َم عيَش  تتعلّ وأْن  إنساٍن،  ، وكرامَة كلِّ  الحقَّ أن تحرتَِم  ُب  يتطلّ تتبَع يسوع  أن  ܀ 

حساِب  عىل  الَّتي  الرخيصِة  واملكاسِب  امللتويِة  األساليِب  عِن  تبتعَد  وأن  والتسامحِ، 

. العدِل والحقِّ

الحّب  ا من أجل تحقيق ملكوت  تتبع يسوع يعني أن تكون مساملًا، عامالً دؤوبً أن 

ُعرفْت  َمْن  القّديسني،  قافلة  إىل  تنضّم  وأن  الطاهر،  بدمه  يسوع وسقاه  افتتحه  الذي 

أسامؤهم ومن مل تُعرْف، الذين سعوا بصدٍق إىل عيش الحبِّ واألمانِة للِه.

حّقق  وقد  "هو سالُمنا"،   . الحقيقيَّ الّسالَم  فيه  واألمم، ألنَّ  الشعوب  رجاء  هو  يسوع 

نا البرش. املصالحَة بيننا وبني اآلِب، وبيننا وبني إخوتِ

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 (...)

األحد الثامن من زمن العنصرة: روحانّية الّرسول

ِتي  الَّ ا  َن عائالتِ بارِك  املَِجيَدة.  الَعنَرصَِة  ِن  زََم يف  هذه  صالتَنا  ْل  تََقبَّ وس،  الُقدُّ اآلُب  أَيُّها 

ْسَوِة الظُُروف، َوتَِعيُش الَفرََح يف  وِس ِفيَها، بالرَغِم ِمن قَ تَشَهُد عىل ُحُضوِر ُروِحَك الُقدُّ

ُك  َمسَّ َوتَتَ َها،  َحولِ ِمْن  اليأِس  ِمَن  بالرَغِم  َوالَسالم،  بالرَجاِء  ِصُم  َوتَعتَ املِْحَنة،  ِب  لْ قَ

ا  تَن َوثَبِّ َواملُؤيِّد،  َواملَُعزَِّي  َم  لِّ املَُع َها  لَ ُروَحَك  ِق  أَبْ اِهرْ.  املَظَ إغرَاءاِت  ِمْن  ِبالرَغِم  ِبالَجوَهِر 

َوُروَحَك  الَوِحيَد  َوابَنَك  َدَك  َومُنَجِّ َنشُكرََك  فَ ة،  َواملََحبَّ والرّجاِء  اإلمياِن  يف  َجِميًعا 

وس، إىل األبد. آمني. الُقدُّ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
لَنا عىل اللِه ال نَخاُف الُسوءْ. (٢) تَوَكَّ لَنا عىل اللِه وهَو َملجانا،  تَوَكَّ ܀ 

إليِه ولنسمْع له. نّجانا من شدائِدنا، فلُنقبْل  الربُّ  ܀ 

܀ َصوُت الربِّ ناعٌم يَدُخُل يف األعامْق، طعُم الربِّ لذيٌذ أَشَهى ِمَن الَعَسْل.

ٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، قَلُب الرَبِّ َوديٌع طوىب لَِمن يهواْه. ܀ نرُي الربِّ طيِّ



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

ُهم  يتَ وَّ وقَ للِبَشارَة،  َك  رُُسلَ أرَسلَت  الّذي  اإلله،  الربُّ  َها  أَيُّ

الِبالَد  وَن  وفُ يَطُ وا  َذَهبُ فَ للشَهادَة،  ُهم  َوَسلَّحتَ للِجَهاد، 

ادُوَن الناَس  َك، َويَصطَ َم إىل َحقِّ باسِمَك، َويَدُعوَن األَُم

ا وَصاياُهم، وَنَشَهَد  رِنَ ِعَي يف َضاَمئِ ا تََعالِيَمُهم، وَنَ َن وِب لُ ا أَن نَحَفَظ يف قُ َن لَخالِص املُحيي. َهبْ

وس اآلَن وإىل األبَد.  اَك َوُروَحَك الُقدُّ َحَك وَأَبَ ُنَسبِّ َنا شهادَتَُهم، لِ يف حياتِ

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر رسول - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن َدْحُط لُو نِْحِط (َسلَْوى الُقلُوِب)

ْه يَعْه الُروُح وَِديَع َحلَّ يف الِب

ْم ْم وَالبُرشَى َسلَّ وَالرُسَل َعلَّ

ِن ُدوا باسِم اآلِب واإلِبْ َعمَّ

ْم ُصوا العالَ وَالُروِح الُقْدِس َخلَّ

܀܀܀

ادُوَن يف ُروِح اللِه ْقتَ َمْن يُ

اُء اللِه َن ُهْم َمفِديُّوَن أَب

ا" لَه "أَبَّ ْدُعو أَل بالُروِح نَ

ا" ْدُعو املَِسيَح "َربَّ يِه نَ وَِف

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

المزمور ١٣٦/ ١-٤؛ ٢٣-٢٦
܀ ه  فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َهة  َه اآللِ إِل إِحَمدوا  ܀  ه  فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ فإِنَّه صالِح  الرَّبَّ  ܀ إحَمدوا 

ه ܀  ِب الِعظاِم وَحَده فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ ه ܀ صانَع الَعجائِ ادة فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َد السَّ إِحَمدوا َسيِّ

܀  ه  ܀ باِسَط األَرِض عىل املِياه فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ ه  ِبِفطَنة فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َمواِت  صانَع السَّ

܀  ه  رَحَمتَ لألبِد  فإِنَّ  هار  النَّ لُِحْكِم  الَشمِس  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِد  فإِنَّ  الِعظام  اِت  ريِّ النَّ صانَع 

ِتنا فإِنَّ لألبِد  رَنا يف َمذلَّ ه ܀ هو الَّذي ذَكَ ِب لُِحكِم اللَّيل فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ والَقَمِر والَكواكِ

لَّ ذي بََرشٍ ُخبزَه فإِنَّ  ُرزُق كُ ه ܀ الَّذي يَ نا ِمن ُمضاِيقينا فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َشلَ تَ ه ܀ واْن رَحَمتَ

والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِدِ  فإنَّ  َموات  السَّ َه  إِل إِحَمدوا  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِد 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٨/ ١-١١)

اٌة َوَسالم" َحيَ ُة الُروِح فَ بَ ا رَْغ ة الَجَسِد َمْوت، أَمَّ "إِنَّ رَْغبَ

     
      
          

  

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

(متى ١٢/ ١٤-٢١)

ِمْن  انَْرصََف  فَ ِر  ِباألَْم يَُسوُع  َم  ُكوه. وَعلِ ْهلِ يُ لِ يَُسوَع  َشاَوُروا َعىل  تَ فَ وَن  يِسيُّ الَفرِّ َخرََج 

الَنِبيِّ  ِب َل  يْ ِق َما  ِتمَّ  يَ لِ ْشِهُروه،  يُ أَْن  ِمْن  رَُهم  وَحذَّ َجِميًعا،  َشَفاُهم  فَ ِثرُيوَن  كَ َعُه  وتَِب ُهَناك. 

ِه  يْ ِه نَْفِيس. َسأَْجَعُل ُروحي َعلَ ْت ِب اَي الَّذي اْخَرتْتُُه، َحِبيِبي الَّذي رَِضيَ تَ آَشعيا: «ُهَوذَا فَ

الَساَحات.  يف  َصْوتَُه  أََحٌد  ْسَمَع  يَ ْن  ولَ يَصيح،  ْن  ولَ اِحَك  مُيَ ْن  لَ ِبالَحّق.  َم  األَُم  ُ بَرشِّ يُ فَ

الَنْرص.  إِىل  ِبالَحقِّ  ِصَل  يَ أَْن  إِىل  ِفئ،  يُطْ ْن  لَ ًة  َن ُمَدخِّ ًة  ِتيلَ وفَ يَْكِرس،  ْن  لَ َمرُْضوَضًة  ًة  َصبَ قَ

رََجاَءها». ُم  األَُم تَْجَعُل  اْسِمِه  وِب

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري وليد مالح)

لقد وصل يسوع إىل مرحلة متقّدمة يف تعليمه ورسالته، وهو ال يزال يصطدم برفض  ܀ 

الفريسيّني وعظامء الشعب الذين يَرون فيه تهديًدا ملصالحهم وللعامل الذي بَنوه. لقد 

ا أّن مواجهتهم له ومكايدهم سوف تعرّضه للقتل. لكّنه أوضح لتالميذه أّن  كان مدركً

وال  ارعِ،  الشَّ بتحريِك  وال  ياح،  بالصِّ وال  بالعنف،  متّر  ال  امللكوت  لتحقيق  طريقه 

قة. بالحروِب وتحقيق املصالح الضيّ

طريق يسوع هي طريق الحّق والحّب. وهو مزمع أن ينترص بالحّق ال بالقّوة. هذا ما 

ِة اللِه." يسّميه الناس "حامقُة الصليِب"، وهو ما نرى فيه نحن املؤمنني: "قّوُة محّب

األخوِّة  َم عيَش  تتعلّ وأْن  إنساٍن،  ، وكرامَة كلِّ  الحقَّ أن تحرتَِم  ُب  يتطلّ تتبَع يسوع  أن  ܀ 

حساِب  عىل  الَّتي  الرخيصِة  واملكاسِب  امللتويِة  األساليِب  عِن  تبتعَد  وأن  والتسامحِ، 

. العدِل والحقِّ

الحّب  ا من أجل تحقيق ملكوت  تتبع يسوع يعني أن تكون مساملًا، عامالً دؤوبً أن 

ُعرفْت  َمْن  القّديسني،  قافلة  إىل  تنضّم  وأن  الطاهر،  بدمه  يسوع وسقاه  افتتحه  الذي 

أسامؤهم ومن مل تُعرْف، الذين سعوا بصدٍق إىل عيش الحبِّ واألمانِة للِه.

حّقق  وقد  "هو سالُمنا"،   . الحقيقيَّ الّسالَم  فيه  واألمم، ألنَّ  الشعوب  رجاء  هو  يسوع 

نا البرش. املصالحَة بيننا وبني اآلِب، وبيننا وبني إخوتِ

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 (...)

األحد الثامن من زمن العنصرة: روحانّية الّرسول

ِتي  الَّ ا  َن عائالتِ بارِك  املَِجيَدة.  الَعنَرصَِة  ِن  زََم يف  هذه  صالتَنا  ْل  تََقبَّ وس،  الُقدُّ اآلُب  أَيُّها 

ْسَوِة الظُُروف، َوتَِعيُش الَفرََح يف  وِس ِفيَها، بالرَغِم ِمن قَ تَشَهُد عىل ُحُضوِر ُروِحَك الُقدُّ

ُك  َمسَّ َوتَتَ َها،  َحولِ ِمْن  اليأِس  ِمَن  بالرَغِم  َوالَسالم،  بالرَجاِء  ِصُم  َوتَعتَ املِْحَنة،  ِب  لْ قَ

ا  تَن َوثَبِّ َواملُؤيِّد،  َواملَُعزَِّي  َم  لِّ املَُع َها  لَ ُروَحَك  ِق  أَبْ اِهرْ.  املَظَ إغرَاءاِت  ِمْن  ِبالرَغِم  ِبالَجوَهِر 

َوُروَحَك  الَوِحيَد  َوابَنَك  َدَك  َومُنَجِّ َنشُكرََك  فَ ة،  َواملََحبَّ والرّجاِء  اإلمياِن  يف  َجِميًعا 

وس، إىل األبد. آمني. الُقدُّ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
لَنا عىل اللِه ال نَخاُف الُسوءْ. (٢) تَوَكَّ لَنا عىل اللِه وهَو َملجانا،  تَوَكَّ ܀ 

إليِه ولنسمْع له. نّجانا من شدائِدنا، فلُنقبْل  الربُّ  ܀ 

܀ َصوُت الربِّ ناعٌم يَدُخُل يف األعامْق، طعُم الربِّ لذيٌذ أَشَهى ِمَن الَعَسْل.

ٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، قَلُب الرَبِّ َوديٌع طوىب لَِمن يهواْه. ܀ نرُي الربِّ طيِّ



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

ُهم  يتَ وَّ وقَ للِبَشارَة،  َك  رُُسلَ أرَسلَت  الّذي  اإلله،  الربُّ  َها  أَيُّ

الِبالَد  وَن  وفُ يَطُ وا  َذَهبُ فَ للشَهادَة،  ُهم  َوَسلَّحتَ للِجَهاد، 

ادُوَن الناَس  َك، َويَصطَ َم إىل َحقِّ باسِمَك، َويَدُعوَن األَُم

ا وَصاياُهم، وَنَشَهَد  رِنَ ِعَي يف َضاَمئِ ا تََعالِيَمُهم، وَنَ َن وِب لُ ا أَن نَحَفَظ يف قُ َن لَخالِص املُحيي. َهبْ

وس اآلَن وإىل األبَد.  اَك َوُروَحَك الُقدُّ َحَك وَأَبَ ُنَسبِّ َنا شهادَتَُهم، لِ يف حياتِ

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر رسول - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

ترتيلة األحد
لحن َدْحُط لُو نِْحِط (َسلَْوى الُقلُوِب)

ْه يَعْه الُروُح وَِديَع َحلَّ يف الِب

ْم ْم وَالبُرشَى َسلَّ وَالرُسَل َعلَّ

ِن ُدوا باسِم اآلِب واإلِبْ َعمَّ

ْم ُصوا العالَ وَالُروِح الُقْدِس َخلَّ

܀܀܀

ادُوَن يف ُروِح اللِه ْقتَ َمْن يُ

اُء اللِه َن ُهْم َمفِديُّوَن أَب

ا" لَه "أَبَّ ْدُعو أَل بالُروِح نَ

ا" ْدُعو املَِسيَح "َربَّ يِه نَ وَِف

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

المزمور ١٣٦/ ١-٤؛ ٢٣-٢٦
܀ ه  فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َهة  َه اآللِ إِل إِحَمدوا  ܀  ه  فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ فإِنَّه صالِح  الرَّبَّ  ܀ إحَمدوا 

ه ܀  ِب الِعظاِم وَحَده فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ ه ܀ صانَع الَعجائِ ادة فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َد السَّ إِحَمدوا َسيِّ

܀  ه  ܀ باِسَط األَرِض عىل املِياه فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ ه  ِبِفطَنة فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َمواِت  صانَع السَّ

܀  ه  رَحَمتَ لألبِد  فإِنَّ  هار  النَّ لُِحْكِم  الَشمِس  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِد  فإِنَّ  الِعظام  اِت  ريِّ النَّ صانَع 

ِتنا فإِنَّ لألبِد  رَنا يف َمذلَّ ه ܀ هو الَّذي ذَكَ ِب لُِحكِم اللَّيل فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ والَقَمِر والَكواكِ

لَّ ذي بََرشٍ ُخبزَه فإِنَّ  ُرزُق كُ ه ܀ الَّذي يَ نا ِمن ُمضاِيقينا فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َشلَ تَ ه ܀ واْن رَحَمتَ

والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِدِ  فإنَّ  َموات  السَّ َه  إِل إِحَمدوا  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِد 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٨/ ١-١١)

اٌة َوَسالم" َحيَ ُة الُروِح فَ بَ ا رَْغ ة الَجَسِد َمْوت، أَمَّ "إِنَّ رَْغبَ

     
      
          

  

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

(متى ١٢/ ١٤-٢١)

ِمْن  انَْرصََف  فَ ِر  ِباألَْم يَُسوُع  َم  ُكوه. وَعلِ ْهلِ يُ لِ يَُسوَع  َشاَوُروا َعىل  تَ فَ وَن  يِسيُّ الَفرِّ َخرََج 

الَنِبيِّ  ِب َل  يْ ِق َما  ِتمَّ  يَ لِ ْشِهُروه،  يُ أَْن  ِمْن  رَُهم  وَحذَّ َجِميًعا،  َشَفاُهم  فَ ِثرُيوَن  كَ َعُه  وتَِب ُهَناك. 

ِه  يْ ِه نَْفِيس. َسأَْجَعُل ُروحي َعلَ ْت ِب اَي الَّذي اْخَرتْتُُه، َحِبيِبي الَّذي رَِضيَ تَ آَشعيا: «ُهَوذَا فَ

الَساَحات.  يف  َصْوتَُه  أََحٌد  ْسَمَع  يَ ْن  ولَ يَصيح،  ْن  ولَ اِحَك  مُيَ ْن  لَ ِبالَحّق.  َم  األَُم  ُ بَرشِّ يُ فَ

الَنْرص.  إِىل  ِبالَحقِّ  ِصَل  يَ أَْن  إِىل  ِفئ،  يُطْ ْن  لَ ًة  َن ُمَدخِّ ًة  ِتيلَ وفَ يَْكِرس،  ْن  لَ َمرُْضوَضًة  ًة  َصبَ قَ

رََجاَءها». ُم  األَُم تَْجَعُل  اْسِمِه  وِب

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري وليد مالح)

لقد وصل يسوع إىل مرحلة متقّدمة يف تعليمه ورسالته، وهو ال يزال يصطدم برفض  ܀ 

الفريسيّني وعظامء الشعب الذين يَرون فيه تهديًدا ملصالحهم وللعامل الذي بَنوه. لقد 

ا أّن مواجهتهم له ومكايدهم سوف تعرّضه للقتل. لكّنه أوضح لتالميذه أّن  كان مدركً

وال  ارعِ،  الشَّ بتحريِك  وال  ياح،  بالصِّ وال  بالعنف،  متّر  ال  امللكوت  لتحقيق  طريقه 

قة. بالحروِب وتحقيق املصالح الضيّ

طريق يسوع هي طريق الحّق والحّب. وهو مزمع أن ينترص بالحّق ال بالقّوة. هذا ما 

ِة اللِه." يسّميه الناس "حامقُة الصليِب"، وهو ما نرى فيه نحن املؤمنني: "قّوُة محّب

األخوِّة  َم عيَش  تتعلّ وأْن  إنساٍن،  ، وكرامَة كلِّ  الحقَّ أن تحرتَِم  ُب  يتطلّ تتبَع يسوع  أن  ܀ 

حساِب  عىل  الَّتي  الرخيصِة  واملكاسِب  امللتويِة  األساليِب  عِن  تبتعَد  وأن  والتسامحِ، 

. العدِل والحقِّ

الحّب  ا من أجل تحقيق ملكوت  تتبع يسوع يعني أن تكون مساملًا، عامالً دؤوبً أن 

ُعرفْت  َمْن  القّديسني،  قافلة  إىل  تنضّم  وأن  الطاهر،  بدمه  يسوع وسقاه  افتتحه  الذي 

أسامؤهم ومن مل تُعرْف، الذين سعوا بصدٍق إىل عيش الحبِّ واألمانِة للِه.

حّقق  وقد  "هو سالُمنا"،   . الحقيقيَّ الّسالَم  فيه  واألمم، ألنَّ  الشعوب  رجاء  هو  يسوع 

نا البرش. املصالحَة بيننا وبني اآلِب، وبيننا وبني إخوتِ

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٥

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 (...)

األحد الثامن من زمن العنصرة: روحانّية الّرسول

ِتي  الَّ ا  َن عائالتِ بارِك  املَِجيَدة.  الَعنَرصَِة  ِن  زََم يف  هذه  صالتَنا  ْل  تََقبَّ وس،  الُقدُّ اآلُب  أَيُّها 

ْسَوِة الظُُروف، َوتَِعيُش الَفرََح يف  وِس ِفيَها، بالرَغِم ِمن قَ تَشَهُد عىل ُحُضوِر ُروِحَك الُقدُّ

ُك  َمسَّ َوتَتَ َها،  َحولِ ِمْن  اليأِس  ِمَن  بالرَغِم  َوالَسالم،  بالرَجاِء  ِصُم  َوتَعتَ املِْحَنة،  ِب  لْ قَ

ا  تَن َوثَبِّ َواملُؤيِّد،  َواملَُعزَِّي  َم  لِّ املَُع َها  لَ ُروَحَك  ِق  أَبْ اِهرْ.  املَظَ إغرَاءاِت  ِمْن  ِبالرَغِم  ِبالَجوَهِر 

َوُروَحَك  الَوِحيَد  َوابَنَك  َدَك  َومُنَجِّ َنشُكرََك  فَ ة،  َواملََحبَّ والرّجاِء  اإلمياِن  يف  َجِميًعا 

وس، إىل األبد. آمني. الُقدُّ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
لَنا عىل اللِه ال نَخاُف الُسوءْ. (٢) تَوَكَّ لَنا عىل اللِه وهَو َملجانا،  تَوَكَّ ܀ 

إليِه ولنسمْع له. نّجانا من شدائِدنا، فلُنقبْل  الربُّ  ܀ 

܀ َصوُت الربِّ ناعٌم يَدُخُل يف األعامْق، طعُم الربِّ لذيٌذ أَشَهى ِمَن الَعَسْل.

ٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، قَلُب الرَبِّ َوديٌع طوىب لَِمن يهواْه. ܀ نرُي الربِّ طيِّ



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

ُهم  يتَ وَّ وقَ للِبَشارَة،  َك  رُُسلَ أرَسلَت  الّذي  اإلله،  الربُّ  َها  أَيُّ

الِبالَد  وَن  وفُ يَطُ وا  َذَهبُ فَ للشَهادَة،  ُهم  َوَسلَّحتَ للِجَهاد، 

ادُوَن الناَس  َك، َويَصطَ َم إىل َحقِّ باسِمَك، َويَدُعوَن األَُم

ا وَصاياُهم، وَنَشَهَد  رِنَ ِعَي يف َضاَمئِ ا تََعالِيَمُهم، وَنَ َن وِب لُ ا أَن نَحَفَظ يف قُ َن لَخالِص املُحيي. َهبْ

وس اآلَن وإىل األبَد.  اَك َوُروَحَك الُقدُّ َحَك وَأَبَ ُنَسبِّ َنا شهادَتَُهم، لِ يف حياتِ

(من صالة املؤمن – اجلزء اثلالث، صالة صباح تذاكر رسول - بترّصف)

تسبحة النُّور لمار أفرام – الجزء الثاني
العظيْم  ْجِدِه  مِبَ آٍت  ُكنا  َملِ ܀  القلوْب  ُمستقيمي  والفرُح عىل  األبراْر  النوُر عىل  أَرشَق  ܀ 

فرُِحنا ِبنورِه الوَضاْح ܀ َساِطَع  نا فيُ رَِح ِب َنْفرَحنَّ بِه كَام فَ َنْشَعلَن ُرسَْجنا ونَْخرُْج إِليه ܀ وَلْ لِ

ُه إِلينا فأنَْشأ لنا رَجاًء  لَ اُه الَعِيلّ ܀ فقْد أغزَر َمراِحَمُه وأرَْس َنْحَمَدنَّ أَب ِه لِ املَْجِد نَرْفُع إِىل َجاللِ

لُّ الّذين تَِعبوا  ْشَعُل املَصابيْح كُ يِه الِقّديُسون ܀ َويَ ْخرُُج إِل وَخالًصا ܀ يَطلُع نَهارُُه فْجأًة فيَ

ْجِد األَبْرار والصّديقنْي ܀ تَعلو  ْفرَُح املَالئَكُة وُجُنوُد الَسام مِبَ ٍذ يَ ِئ َعّدوا ܀ ِحيَن وَكافُحوا واْستَ

َكنا  َنْحَمَد َملِ وا فَ ِعدُّ وا واْستَ لوْن ܀ أَيُّها اإلِخوَُة ُهبُّ َهلِ ْم يُِشيُدون مًعا َويُ األَكاليُل ُرُؤوَسُهم وَُه

وُر َعىل األَبْراْر  ُكوْت ܀ أَْرشََق النُّ هيِّ يف املَ�لَ ْجِدِه يُفرُِّحنا ِبنورِه البَ ُه آٍت مِبَ فإِن َصنا ܀  وُمَخلِّ

والَفرَُح َعىل ُمْستِقيِمي ٱلُقلَوْب.

ترتيلة األحد
لحن َدْحُط لُو نِْحِط (َسلَْوى الُقلُوِب)

ْه يَعْه الُروُح وَِديَع َحلَّ يف الِب

ْم ْم وَالبُرشَى َسلَّ وَالرُسَل َعلَّ

ِن ُدوا باسِم اآلِب واإلِبْ َعمَّ

ْم ُصوا العالَ وَالُروِح الُقْدِس َخلَّ

܀܀܀

ادُوَن يف ُروِح اللِه ْقتَ َمْن يُ

اُء اللِه َن ُهْم َمفِديُّوَن أَب

ا" لَه "أَبَّ ْدُعو أَل بالُروِح نَ

ا" ْدُعو املَِسيَح "َربَّ يِه نَ وَِف

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول)

المزمور ١٣٦/ ١-٤؛ ٢٣-٢٦
܀ ه  فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َهة  َه اآللِ إِل إِحَمدوا  ܀  ه  فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ فإِنَّه صالِح  الرَّبَّ  ܀ إحَمدوا 

ه ܀  ِب الِعظاِم وَحَده فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ ه ܀ صانَع الَعجائِ ادة فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َد السَّ إِحَمدوا َسيِّ

܀  ه  ܀ باِسَط األَرِض عىل املِياه فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ ه  ِبِفطَنة فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َمواِت  صانَع السَّ

܀  ه  رَحَمتَ لألبِد  فإِنَّ  هار  النَّ لُِحْكِم  الَشمِس  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِد  فإِنَّ  الِعظام  اِت  ريِّ النَّ صانَع 

ِتنا فإِنَّ لألبِد  رَنا يف َمذلَّ ه ܀ هو الَّذي ذَكَ ِب لُِحكِم اللَّيل فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ والَقَمِر والَكواكِ

لَّ ذي بََرشٍ ُخبزَه فإِنَّ  ُرزُق كُ ه ܀ الَّذي يَ نا ِمن ُمضاِيقينا فإِنَّ لألبِد رَحَمتَ َشلَ تَ ه ܀ واْن رَحَمتَ

والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِدِ  فإنَّ  َموات  السَّ َه  إِل إِحَمدوا  ܀  ه  رَحَمتَ لألبِد 

الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (روم ٨/ ١-١١)

اٌة َوَسالم" َحيَ ُة الُروِح فَ بَ ا رَْغ ة الَجَسِد َمْوت، أَمَّ "إِنَّ رَْغبَ

     
      
          

  

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

(متى ١٢/ ١٤-٢١)

ِمْن  انَْرصََف  فَ ِر  ِباألَْم يَُسوُع  َم  ُكوه. وَعلِ ْهلِ يُ لِ يَُسوَع  َشاَوُروا َعىل  تَ فَ وَن  يِسيُّ الَفرِّ َخرََج 

الَنِبيِّ  ِب َل  يْ ِق َما  ِتمَّ  يَ لِ ْشِهُروه،  يُ أَْن  ِمْن  رَُهم  وَحذَّ َجِميًعا،  َشَفاُهم  فَ ِثرُيوَن  كَ َعُه  وتَِب ُهَناك. 

ِه  يْ ِه نَْفِيس. َسأَْجَعُل ُروحي َعلَ ْت ِب اَي الَّذي اْخَرتْتُُه، َحِبيِبي الَّذي رَِضيَ تَ آَشعيا: «ُهَوذَا فَ

الَساَحات.  يف  َصْوتَُه  أََحٌد  ْسَمَع  يَ ْن  ولَ يَصيح،  ْن  ولَ اِحَك  مُيَ ْن  لَ ِبالَحّق.  َم  األَُم  ُ بَرشِّ يُ فَ

الَنْرص.  إِىل  ِبالَحقِّ  ِصَل  يَ أَْن  إِىل  ِفئ،  يُطْ ْن  لَ ًة  َن ُمَدخِّ ًة  ِتيلَ وفَ يَْكِرس،  ْن  لَ َمرُْضوَضًة  ًة  َصبَ قَ

رََجاَءها». ُم  األَُم تَْجَعُل  اْسِمِه  وِب

 بعُض األفكاِر للتأّمِل
(كتابة الخوري وليد مالح)

لقد وصل يسوع إىل مرحلة متقّدمة يف تعليمه ورسالته، وهو ال يزال يصطدم برفض  ܀ 

الفريسيّني وعظامء الشعب الذين يَرون فيه تهديًدا ملصالحهم وللعامل الذي بَنوه. لقد 

ا أّن مواجهتهم له ومكايدهم سوف تعرّضه للقتل. لكّنه أوضح لتالميذه أّن  كان مدركً

وال  ارعِ،  الشَّ بتحريِك  وال  ياح،  بالصِّ وال  بالعنف،  متّر  ال  امللكوت  لتحقيق  طريقه 

قة. بالحروِب وتحقيق املصالح الضيّ

طريق يسوع هي طريق الحّق والحّب. وهو مزمع أن ينترص بالحّق ال بالقّوة. هذا ما 

ِة اللِه." يسّميه الناس "حامقُة الصليِب"، وهو ما نرى فيه نحن املؤمنني: "قّوُة محّب

األخوِّة  َم عيَش  تتعلّ وأْن  إنساٍن،  ، وكرامَة كلِّ  الحقَّ أن تحرتَِم  ُب  يتطلّ تتبَع يسوع  أن  ܀ 

حساِب  عىل  الَّتي  الرخيصِة  واملكاسِب  امللتويِة  األساليِب  عِن  تبتعَد  وأن  والتسامحِ، 

. العدِل والحقِّ

الحّب  ا من أجل تحقيق ملكوت  تتبع يسوع يعني أن تكون مساملًا، عامالً دؤوبً أن 

ُعرفْت  َمْن  القّديسني،  قافلة  إىل  تنضّم  وأن  الطاهر،  بدمه  يسوع وسقاه  افتتحه  الذي 

أسامؤهم ومن مل تُعرْف، الذين سعوا بصدٍق إىل عيش الحبِّ واألمانِة للِه.

حّقق  وقد  "هو سالُمنا"،   . الحقيقيَّ الّسالَم  فيه  واألمم، ألنَّ  الشعوب  رجاء  هو  يسوع 

نا البرش. املصالحَة بيننا وبني اآلِب، وبيننا وبني إخوتِ

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 (...)
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ِتي  الَّ ا  َن عائالتِ بارِك  املَِجيَدة.  الَعنَرصَِة  ِن  زََم يف  هذه  صالتَنا  ْل  تََقبَّ وس،  الُقدُّ اآلُب  أَيُّها 

ْسَوِة الظُُروف، َوتَِعيُش الَفرََح يف  وِس ِفيَها، بالرَغِم ِمن قَ تَشَهُد عىل ُحُضوِر ُروِحَك الُقدُّ

ُك  َمسَّ َوتَتَ َها،  َحولِ ِمْن  اليأِس  ِمَن  بالرَغِم  َوالَسالم،  بالرَجاِء  ِصُم  َوتَعتَ املِْحَنة،  ِب  لْ قَ

ا  تَن َوثَبِّ َواملُؤيِّد،  َواملَُعزَِّي  َم  لِّ املَُع َها  لَ ُروَحَك  ِق  أَبْ اِهرْ.  املَظَ إغرَاءاِت  ِمْن  ِبالرَغِم  ِبالَجوَهِر 

َوُروَحَك  الَوِحيَد  َوابَنَك  َدَك  َومُنَجِّ َنشُكرََك  فَ ة،  َواملََحبَّ والرّجاِء  اإلمياِن  يف  َجِميًعا 

وس، إىل األبد. آمني. الُقدُّ

(من صالة �ساء اخلم�س، الفرض األنطو�، زمن العنرصة ١، اجلزء األّول - بترّصف)

ترتيلة الختام
لَنا عىل اللِه ال نَخاُف الُسوءْ. (٢) تَوَكَّ لَنا عىل اللِه وهَو َملجانا،  تَوَكَّ ܀ 

إليِه ولنسمْع له. نّجانا من شدائِدنا، فلُنقبْل  الربُّ  ܀ 

܀ َصوُت الربِّ ناعٌم يَدُخُل يف األعامْق، طعُم الربِّ لذيٌذ أَشَهى ِمَن الَعَسْل.

ٌب ِحمُل الربِّ خفيْف، قَلُب الرَبِّ َوديٌع طوىب لَِمن يهواْه. ܀ نرُي الربِّ طيِّ


