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األحد األّول من أسابيع التذكارات:  
أحد الكهنة

٤٢
دد 
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ا

وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

األَِمنُي  الرَِحيُم  أنَت  األوحد،  وكاِهُننا  اللِه  ابُن  املَِسيُح  أّيُّها 

ا  َن َع انا لَِرتفَ ايَ مَت ذَاتََك َعن َخطَ دَوًما ِألَِبيَك األزَِيلّ، يا َمن قَدَّ

وََّة ُروِحَك  ة، قُ ُهم يف ِخدَمِتَك اإللِهيَّ ِذيَن أَرشَكتَ إِلَيك، َهِب الَّ

ارَك  يَك املُبَ َك املَجُد َمَع أَِب ِقلِني ِمنُهم إىل َمَقرِّ رَاَحِتَك، وَلَ تَ َداَسة، وَأَرِح املُن َقاوٍَة وَقَ َن لِيَخُدُموَك ِب

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. َوُروِحَك الَحيِّ الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد وأسبوع ا�كهنة، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات)

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

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

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

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

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

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

١

ترتيلة األحد
لحن طُوبَيْك ِعيُتا (طُوىب لَِك يا كَِنيَسَة اإلميان)

ْة وَك يا رَبُّ وَتََفانَوا بالِخدَم ْة، أََحبُّ َن َكَه أَل

اَك وا وََصايَ َمْة َحِفظُ اَم الِكلْ انُوا ُخدَّ َوزَُّعوا أَرسَارََك كَ

َروْك ِقنَي أن يَ ُدوا بالرََّجاءِ، وَاثِ َقاِء رَقَ وا بالنَّ تََحلَّ

اَمِء باملَجِد يف السَّ

܀܀܀

ُحوَك، أَنَشُدوا، َزيَُّحوَك ْة َسبَّ َن يف الَكِنيَسْة الَكَه  

َالِة ُسوا الَقرَاِبنَي بالَصوِم والصَّ وا الُخبَز وَالَخْمرْ، قَدَّ ارَكُ بَ

جاَهُدوا َساِهِريَن. رَبِّ يف دَاِر األَنوَاْر إجَمْعُهْم َمَع األَبرَاْر

يِسنَي وََجوِق الِقدِّ

(من صلوات صباح أحد وأسبوع ا�كهنة، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات)  

المزمور ٢٦ (٢٥)
ثَني ܀ إِسْرب يا رَبُّ َغوري  لُت فال أَن ܀ أَنِصْفني يا رَبُّ فإيِنِّ يف الَكامِل ِرست وعىل الرَّبِّ تَوَكَّ

َك ܀  ُك طَريَق َحقِّ َك وأَسلُ لْبي ܀ فإِنَّ نُصَب َعيَنيَّ رَحَمتَ تَيَّ وقَ يَ لْ اِر كُ النَّ ْص ِب ِربيْن َمحِّ واْختَ

أَهَل الباِطِل مل أَُجالِْس واملُرائنَي مل أُساير ܀ َجامعَة األَرشاِر أَبَغضُت وأَهَل الباِطِل مل أُجالِْس 

َث ِبَجميعِ  وُِّف يا رَبِّ ܀ ِألُسِمَع َصوَت الَحمِد وأَُحدِّ ذبَِحَك أُطَ هارِة أَغِسُل يََديَّ ومبَ ܀ بالطَّ

يتَك وُمقاَم ُسْكنى َمجِدَك ܀ ال تَجمع مع الخاِطئنَي  ، َجامل بَ بُت، يا رَبُّ ِبَك ܀ أَحبَ َعجائِ

ا  ماَء َحيايت ܀ أُولِئَك الَّذيَن بأَيديهم فَْحشاء وِمْلُء مَيينهم رِشوَة ܀ أَمَّ نَْفيس وال مَع رِجاِل الدِّ

قيِم قاَمت رِْجيل ويف الَجامعِة أبارُِك  تَغي فاْفتَِدين واْرَحْمني ܀ يف الطَّريِق املُستَ ا فالَكامَل أَب أَن

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ طيم ٦/٤-١٦)

إِْن كُنَّا نَتَْعُب ونَُجاِهد، فذلَِك ألَنََّنا َجَعلَْنا رَجاَءنا يف اللِه الَحّي، الَّذي ُهَو ُمخلُِّص   "

املُْؤِمِنني." ِسيَّاَم  أَْجَمِعني، وال  الَناس 

     
(١٦  /١٣١ (مز                       

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

(لو ٤٢/١٢-٤٨)

ُهم  تَ ُهم ِحصَّ ْعِطيَ يُ ُدُه َعَىل َخَدِمِه لِ ِقيُمُه َسيِّ يُل األَِمنُي الَحِكيُم الَّذي يُ «َمْن تُرَاُه الوَكِ

اِعالً هكَذا!  فَ ِجُدُه  يَ ُدُه،  َسيِّ َجاَء  الَّذي، متى  ِد  الَعبْ لِذلَِك  َها؟ طُوىَب  َعاِم يف ِحيِن الطَ ِمَن 

ِه:  ِب لْ قَ يف  ُد  الَعبْ ذلَِك  اَل  قَ إِذَا  ا  أَمَّ ِه.  َنياتِ تَ ْق ُم َجِميعِ  َعَىل  ِقيُمُه  يُ ُه  إِنَّ ُكم:  لَ وُل  أَقُ ا  َحقًّ

َويَْسَكر،  َويَْرشَُب  ُل  أْكُ يَ َوالَجَوارِي،  اَمَن  الِغلْ يَْرضُِب  َوبَدأَ  ِه،  َمِجيِئ يف  ِدي  َسيِّ ُر  أَخَّ تَ َسيَ

َويَْجعُل  ُه،  ْفِصلُ يَ فَ ها،  ْعرِفُ يَ ال  َساَعٍة  َويف  ِظرُُه،  تَ ْن يَ ال  ْوٍم  يَ يف  ِد  الَعبْ ذلَِك  ُد  َسيِّ يَِجيُء 

ا، وَال َعِمَل  ئً ِدِه، َوَما أََعدَّ َشيْ َة َسيِّ ُد الَّذي َعرََف َمِشيئَ ُه َمَع الَكاِفرين. فَذلَِك الَعبْ نَِصيبَ

َما  َوَعِمَل  ِدِه،  َسيِّ َة  َمِشيئَ َعرََف  َما  الَّذي  ُد  الَعبْ ا  أَمَّ ِثريًا.  كَ ا  بً َرضْ يُْرضَُب  ِدِه،  َسيِّ ِة  مِبَشيئَ

َوَمِن  الَكِثري،  ُه  ْن ِم ُب  لَ يُطْ ثريًا  كَ أُْعِطَي  َوَمْن  يالً.  لِ قَ ا  بً َرضْ ْرضَُب  يُ فَ ْب،  الرضَّ وِجُب  ْستَ يَ

رَث». أَكْ ِب ُب  يُطالَ الَكِثريِ  َعَىل  َن  اْؤمُتِ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري بول ناهض)

ُة التي يطرحها هذا النّص هي، كيف منألُ زمَن اإلنتظاِر  ُرُه": اإلشكاليّ ِظ َت ْن ْوٍم ال يَ "يف يَ

العودِة.  املؤكَّدة، عدُم معرفِة ساعِة  الّسيّد، عودتُه  بخاصٍة يف ظلِّ ثالِث حقائَق: غياُب 

ًة. ًة وسلبيّ ا ماّم قرأناه يف أحِد الكهنِة، إيجابيّ نجُد طريقتَني مللِء اإلنتظاِر إنطالقً

اِعالً هكَذا" ِجُدُه َف ١. اإليجابّية: "يَ  

هو  يفعُل.  أنّه  املهمُّ  يُنجزْ،  مل  أم  أنجَز  منه.  َب  لِ طُ مبا  إالّ  يفّكُر  ال  يعمُل،  العبُد  أ . 

ِد ألنه ُمطاعٌ،  : طوىب لِذلَِك السيّ مستِعٌد ليس ألنّه أنجَز إمّنا ألنه يعمُل. مل يقِل النَّصُّ

ُة يف أْن يكوَن يف خدمِة  ِد ألنُّه يعمُل. تكُمُن سعادُة اإلنساِن الحقيقيّ بل طُوىَب لِذلَِك الَعبْ

د أي يف خدمِة يسوَع من خالِل خدمِة اآلخرين. الّسيّ

ِضمَن  تدخُل  اعِة  السَّ معرفِة  عدَم  إنَّ  إذ  د.  يِّ السَّ عودِة  ساعِة  عن  يسأْل  مل  العبُد  ب . 

الكسِل  من  نوٍع  أيَّ  الَعودِة  لساعِة  ُه  جهلُ عنده  يخلْق  مل  واإلستعداِد.  الّسّهِر  منطِق 

َده، أصالً،  َد سيعوُد وألنَّ سيّ يِّ ِة اإلنتظاِر ذلك ألنَّه واثٌق بأنَّ السَّ فاألمنُي ال يسأُل عن ُمدَّ

مل يِغْب. األمانُة والثقُة ال ينفصالن. 

ِه": ِب لْ ُد يف َق ْب َع َك ال اَل ذلِ ا إَِذا َق ة "أَمَّ ٢. السلبّي  

مثَل  ٍة  سلبيّ بطريقٍة  نترصَّف  أْن  إىل  تدفُعنا  نعيُشها  عديدٌة  ظروٌف  هناَك  تكوُن  قد  أ . 

العكُس  يكوَن  أْن  بدَل  اللِه  نوايا  نوايانا  تُصبُح  ُث  بحيْ اللِه  محَل  ُر  نفكِّ العبِد.  هذا 

نا، وكم من  األمِل عزميتَ املَِحُن وخيباُت  ِبُط  تُثَ أو  الَكسُل  ُفنا  يكتِن ما  ا  غالبً صحيًحا! 

مرٍة يدفُعنا التّعُب وتقوُدنا الهموُم إىل اليأِس فنترصُّف بشكٍل مختلٍف ملا نؤمُن بِه.  

الهوتَه  وّحَد  فهو  نراُه  ال  أنّنا  لو  حتّى  أبًدا  ا  غائبً ليَس  اللَه  أنَّ  نعرَف  أْن  يجُب  ب . 

معنا  تعاطيه  ا، ال يخضُع يف  دامئً الحاُرض  إنَّه  نهايئٍّ.  ه بشكٍل  وناسوتَنا بالهوتِ نا  بناسوتِ

العمِل.  ملنِطِق ساعاِت 

ُع يف وقِت اإلنتظاِر  َة طريقٍة سنتّب ؤاُل: أيَّ ِد، لذلك يبقى السُّ يِّ َة السَّ نا نعرُف َمِشيَئ كلُّ

أن  وهي  ٍة  وسامّي ٍة جميلٍة  هّم مبَ َفنا  كلَّ لقد  لنا؟  اللِه  كَرَم  ُر  نقدِّ هل  نعيُشه؟  ذي  الّ

ا بأفعاِل محبٍة وشهادٍة. فهالّ فعلنا ! منألَ وقَت انتظارِن

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 (...)

َك، َهِب  هُنوتِ َرشِ يف كَ ارُُهم ِمَن البَ أَيُّها الكاِهُن األَوَحد، الّذي ِشئَت أن تُرشَِك َمْن تَختَ

َك الِجَهاَد الَحَسن، أَْن  ُهْم وََجاَهُدوا يف َسِبيلِ َهوا ِخدَمتَ ْد أَن نَي ِمنُهم إىل رَحَمِتَك، وَقَ ِقلِ تَ املُن

يَك املَجَد ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. آمني.  وا َجزاَء الَعبِد الصالِح والخاِدِم األِمني، لِيُصِعُدوا إلَ الُ َن يَ

(من صلوات صباح أحد ا�كهنة، صالة املؤمن ١)

ترتيلة الختام
الربُّ راِعيَّ

ورُِدين. ياَه الراَحِة يُ ي َوِم ِن قيلُ ٍة يُ رَاعٍ َخِصيَب عِوُزيِن َيشٌء. يف َم َال يُ الالزمة: الربُّ راعيَّ َف

ِل الربِّ ِمن أَجِل اسِمِه. رُدُّ نَفِيس ويَهِديِني، إىل ُسبُ ܀ يَ  

ْكُت يف واِدي ِظَالِل املَوْت، ال أَخاُف ُسوًءا ِألَنََّك َمِعي، َعصاَك وَُعَكازَُك  و َسلَ ܀ إيّن، وَلَ  

ِني. ُهام يُعِزيانِ

، وَقَد َمَسْحَت رَأِيس بالُدْهِن وكأِيس ُمرِويَة. َدًة تِجاَه ُمضاِيِقيَّ ُء أََماِمي مائِ ܀ تُهيِّ  

اْم. وَل األيَّ اِم َحيايت، وُسكناَي يف بَيِت الرَبِّ طُ ِني َجِميَع أيَّ ܀ الُجودَُة وَالرَحَمُة تَتبعانِ  

܀܀܀



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

األَِمنُي  الرَِحيُم  أنَت  األوحد،  وكاِهُننا  اللِه  ابُن  املَِسيُح  أّيُّها 

ا  َن َع انا لَِرتفَ ايَ مَت ذَاتََك َعن َخطَ دَوًما ِألَِبيَك األزَِيلّ، يا َمن قَدَّ

وََّة ُروِحَك  ة، قُ ُهم يف ِخدَمِتَك اإللِهيَّ ِذيَن أَرشَكتَ إِلَيك، َهِب الَّ

ارَك  يَك املُبَ َك املَجُد َمَع أَِب ِقلِني ِمنُهم إىل َمَقرِّ رَاَحِتَك، وَلَ تَ َداَسة، وَأَرِح املُن َقاوٍَة وَقَ َن لِيَخُدُموَك ِب

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. َوُروِحَك الَحيِّ الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد وأسبوع ا�كهنة، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات)

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

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

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

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

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

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

anteliasdiocese.com

٢أحد الكهنة

ترتيلة األحد
لحن طُوبَيْك ِعيُتا (طُوىب لَِك يا كَِنيَسَة اإلميان)

ْة وَك يا رَبُّ وَتََفانَوا بالِخدَم ْة، أََحبُّ َن َكَه أَل

اَك وا وََصايَ َمْة َحِفظُ اَم الِكلْ انُوا ُخدَّ َوزَُّعوا أَرسَارََك كَ

َروْك ِقنَي أن يَ ُدوا بالرََّجاءِ، وَاثِ َقاِء رَقَ وا بالنَّ تََحلَّ

اَمِء باملَجِد يف السَّ

܀܀܀

ُحوَك، أَنَشُدوا، َزيَُّحوَك ْة َسبَّ َن يف الَكِنيَسْة الَكَه  

َالِة ُسوا الَقرَاِبنَي بالَصوِم والصَّ وا الُخبَز وَالَخْمرْ، قَدَّ ارَكُ بَ

جاَهُدوا َساِهِريَن. رَبِّ يف دَاِر األَنوَاْر إجَمْعُهْم َمَع األَبرَاْر

يِسنَي وََجوِق الِقدِّ

(من صلوات صباح أحد وأسبوع ا�كهنة، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات)  

المزمور ٢٦ (٢٥)
ثَني ܀ إِسْرب يا رَبُّ َغوري  لُت فال أَن ܀ أَنِصْفني يا رَبُّ فإيِنِّ يف الَكامِل ِرست وعىل الرَّبِّ تَوَكَّ

َك ܀  ُك طَريَق َحقِّ َك وأَسلُ لْبي ܀ فإِنَّ نُصَب َعيَنيَّ رَحَمتَ تَيَّ وقَ يَ لْ اِر كُ النَّ ْص ِب ِربيْن َمحِّ واْختَ

أَهَل الباِطِل مل أَُجالِْس واملُرائنَي مل أُساير ܀ َجامعَة األَرشاِر أَبَغضُت وأَهَل الباِطِل مل أُجالِْس 

َث ِبَجميعِ  وُِّف يا رَبِّ ܀ ِألُسِمَع َصوَت الَحمِد وأَُحدِّ ذبَِحَك أُطَ هارِة أَغِسُل يََديَّ ومبَ ܀ بالطَّ

يتَك وُمقاَم ُسْكنى َمجِدَك ܀ ال تَجمع مع الخاِطئنَي  ، َجامل بَ بُت، يا رَبُّ ِبَك ܀ أَحبَ َعجائِ

ا  ماَء َحيايت ܀ أُولِئَك الَّذيَن بأَيديهم فَْحشاء وِمْلُء مَيينهم رِشوَة ܀ أَمَّ نَْفيس وال مَع رِجاِل الدِّ

قيِم قاَمت رِْجيل ويف الَجامعِة أبارُِك  تَغي فاْفتَِدين واْرَحْمني ܀ يف الطَّريِق املُستَ ا فالَكامَل أَب أَن

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ طيم ٦/٤-١٦)

إِْن كُنَّا نَتَْعُب ونَُجاِهد، فذلَِك ألَنََّنا َجَعلَْنا رَجاَءنا يف اللِه الَحّي، الَّذي ُهَو ُمخلُِّص   "

املُْؤِمِنني." ِسيَّاَم  أَْجَمِعني، وال  الَناس 

     
(١٦  /١٣١ (مز                       

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

(لو ٤٢/١٢-٤٨)

ُهم  تَ ُهم ِحصَّ ْعِطيَ يُ ُدُه َعَىل َخَدِمِه لِ ِقيُمُه َسيِّ يُل األَِمنُي الَحِكيُم الَّذي يُ «َمْن تُرَاُه الوَكِ

اِعالً هكَذا!  فَ ِجُدُه  يَ ُدُه،  َسيِّ َجاَء  الَّذي، متى  ِد  الَعبْ لِذلَِك  َها؟ طُوىَب  َعاِم يف ِحيِن الطَ ِمَن 

ِه:  ِب لْ قَ يف  ُد  الَعبْ ذلَِك  اَل  قَ إِذَا  ا  أَمَّ ِه.  َنياتِ تَ ْق ُم َجِميعِ  َعَىل  ِقيُمُه  يُ ُه  إِنَّ ُكم:  لَ وُل  أَقُ ا  َحقًّ

َويَْسَكر،  َويَْرشَُب  ُل  أْكُ يَ َوالَجَوارِي،  اَمَن  الِغلْ يَْرضُِب  َوبَدأَ  ِه،  َمِجيِئ يف  ِدي  َسيِّ ُر  أَخَّ تَ َسيَ

َويَْجعُل  ُه،  ْفِصلُ يَ فَ ها،  ْعرِفُ يَ ال  َساَعٍة  َويف  ِظرُُه،  تَ ْن يَ ال  ْوٍم  يَ يف  ِد  الَعبْ ذلَِك  ُد  َسيِّ يَِجيُء 

ا، وَال َعِمَل  ئً ِدِه، َوَما أََعدَّ َشيْ َة َسيِّ ُد الَّذي َعرََف َمِشيئَ ُه َمَع الَكاِفرين. فَذلَِك الَعبْ نَِصيبَ

َما  َوَعِمَل  ِدِه،  َسيِّ َة  َمِشيئَ َعرََف  َما  الَّذي  ُد  الَعبْ ا  أَمَّ ِثريًا.  كَ ا  بً َرضْ يُْرضَُب  ِدِه،  َسيِّ ِة  مِبَشيئَ

َوَمِن  الَكِثري،  ُه  ْن ِم ُب  لَ يُطْ ثريًا  كَ أُْعِطَي  َوَمْن  يالً.  لِ قَ ا  بً َرضْ ْرضَُب  يُ فَ ْب،  الرضَّ وِجُب  ْستَ يَ

رَث». أَكْ ِب ُب  يُطالَ الَكِثريِ  َعَىل  َن  اْؤمُتِ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري بول ناهض)

ُة التي يطرحها هذا النّص هي، كيف منألُ زمَن اإلنتظاِر  ُرُه": اإلشكاليّ ِظ َت ْن ْوٍم ال يَ "يف يَ

العودِة.  املؤكَّدة، عدُم معرفِة ساعِة  الّسيّد، عودتُه  بخاصٍة يف ظلِّ ثالِث حقائَق: غياُب 

ًة. ًة وسلبيّ ا ماّم قرأناه يف أحِد الكهنِة، إيجابيّ نجُد طريقتَني مللِء اإلنتظاِر إنطالقً

اِعالً هكَذا" ِجُدُه َف ١. اإليجابّية: "يَ  

هو  يفعُل.  أنّه  املهمُّ  يُنجزْ،  مل  أم  أنجَز  منه.  َب  لِ طُ مبا  إالّ  يفّكُر  ال  يعمُل،  العبُد  أ . 

ِد ألنه ُمطاعٌ،  : طوىب لِذلَِك السيّ مستِعٌد ليس ألنّه أنجَز إمّنا ألنه يعمُل. مل يقِل النَّصُّ

ُة يف أْن يكوَن يف خدمِة  ِد ألنُّه يعمُل. تكُمُن سعادُة اإلنساِن الحقيقيّ بل طُوىَب لِذلَِك الَعبْ

د أي يف خدمِة يسوَع من خالِل خدمِة اآلخرين. الّسيّ

ِضمَن  تدخُل  اعِة  السَّ معرفِة  عدَم  إنَّ  إذ  د.  يِّ السَّ عودِة  ساعِة  عن  يسأْل  مل  العبُد  ب . 

الكسِل  من  نوٍع  أيَّ  الَعودِة  لساعِة  ُه  جهلُ عنده  يخلْق  مل  واإلستعداِد.  الّسّهِر  منطِق 

َده، أصالً،  َد سيعوُد وألنَّ سيّ يِّ ِة اإلنتظاِر ذلك ألنَّه واثٌق بأنَّ السَّ فاألمنُي ال يسأُل عن ُمدَّ

مل يِغْب. األمانُة والثقُة ال ينفصالن. 

ِه": ِب لْ ُد يف َق ْب َع َك ال اَل ذلِ ا إَِذا َق ة "أَمَّ ٢. السلبّي  

مثَل  ٍة  سلبيّ بطريقٍة  نترصَّف  أْن  إىل  تدفُعنا  نعيُشها  عديدٌة  ظروٌف  هناَك  تكوُن  قد  أ . 

العكُس  يكوَن  أْن  بدَل  اللِه  نوايا  نوايانا  تُصبُح  ُث  بحيْ اللِه  محَل  ُر  نفكِّ العبِد.  هذا 

نا، وكم من  األمِل عزميتَ املَِحُن وخيباُت  ِبُط  تُثَ أو  الَكسُل  ُفنا  يكتِن ما  ا  غالبً صحيًحا! 

مرٍة يدفُعنا التّعُب وتقوُدنا الهموُم إىل اليأِس فنترصُّف بشكٍل مختلٍف ملا نؤمُن بِه.  

الهوتَه  وّحَد  فهو  نراُه  ال  أنّنا  لو  حتّى  أبًدا  ا  غائبً ليَس  اللَه  أنَّ  نعرَف  أْن  يجُب  ب . 

معنا  تعاطيه  ا، ال يخضُع يف  دامئً الحاُرض  إنَّه  نهايئٍّ.  ه بشكٍل  وناسوتَنا بالهوتِ نا  بناسوتِ

العمِل.  ملنِطِق ساعاِت 

ُع يف وقِت اإلنتظاِر  َة طريقٍة سنتّب ؤاُل: أيَّ ِد، لذلك يبقى السُّ يِّ َة السَّ نا نعرُف َمِشيَئ كلُّ

أن  وهي  ٍة  وسامّي ٍة جميلٍة  هّم مبَ َفنا  كلَّ لقد  لنا؟  اللِه  كَرَم  ُر  نقدِّ هل  نعيُشه؟  ذي  الّ

ا بأفعاِل محبٍة وشهادٍة. فهالّ فعلنا ! منألَ وقَت انتظارِن

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 (...)

َك، َهِب  هُنوتِ َرشِ يف كَ ارُُهم ِمَن البَ أَيُّها الكاِهُن األَوَحد، الّذي ِشئَت أن تُرشَِك َمْن تَختَ

َك الِجَهاَد الَحَسن، أَْن  ُهْم وََجاَهُدوا يف َسِبيلِ َهوا ِخدَمتَ ْد أَن نَي ِمنُهم إىل رَحَمِتَك، وَقَ ِقلِ تَ املُن

يَك املَجَد ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. آمني.  وا َجزاَء الَعبِد الصالِح والخاِدِم األِمني، لِيُصِعُدوا إلَ الُ َن يَ

(من صلوات صباح أحد ا�كهنة، صالة املؤمن ١)

ترتيلة الختام
الربُّ راِعيَّ

ورُِدين. ياَه الراَحِة يُ ي َوِم ِن قيلُ ٍة يُ رَاعٍ َخِصيَب عِوُزيِن َيشٌء. يف َم َال يُ الالزمة: الربُّ راعيَّ َف

ِل الربِّ ِمن أَجِل اسِمِه. رُدُّ نَفِيس ويَهِديِني، إىل ُسبُ ܀ يَ  

ْكُت يف واِدي ِظَالِل املَوْت، ال أَخاُف ُسوًءا ِألَنََّك َمِعي، َعصاَك وَُعَكازَُك  و َسلَ ܀ إيّن، وَلَ  

ِني. ُهام يُعِزيانِ

، وَقَد َمَسْحَت رَأِيس بالُدْهِن وكأِيس ُمرِويَة. َدًة تِجاَه ُمضاِيِقيَّ ُء أََماِمي مائِ ܀ تُهيِّ  

اْم. وَل األيَّ اِم َحيايت، وُسكناَي يف بَيِت الرَبِّ طُ ِني َجِميَع أيَّ ܀ الُجودَُة وَالرَحَمُة تَتبعانِ  

܀܀܀



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

األَِمنُي  الرَِحيُم  أنَت  األوحد،  وكاِهُننا  اللِه  ابُن  املَِسيُح  أّيُّها 

ا  َن َع انا لَِرتفَ ايَ مَت ذَاتََك َعن َخطَ دَوًما ِألَِبيَك األزَِيلّ، يا َمن قَدَّ

وََّة ُروِحَك  ة، قُ ُهم يف ِخدَمِتَك اإللِهيَّ ِذيَن أَرشَكتَ إِلَيك، َهِب الَّ

ارَك  يَك املُبَ َك املَجُد َمَع أَِب ِقلِني ِمنُهم إىل َمَقرِّ رَاَحِتَك، وَلَ تَ َداَسة، وَأَرِح املُن َقاوٍَة وَقَ َن لِيَخُدُموَك ِب

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. َوُروِحَك الَحيِّ الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد وأسبوع ا�كهنة، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات)

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

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

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

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

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

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

anteliasdiocese.com

٣

ترتيلة األحد
لحن طُوبَيْك ِعيُتا (طُوىب لَِك يا كَِنيَسَة اإلميان)

ْة وَك يا رَبُّ وَتََفانَوا بالِخدَم ْة، أََحبُّ َن َكَه أَل

اَك وا وََصايَ َمْة َحِفظُ اَم الِكلْ انُوا ُخدَّ َوزَُّعوا أَرسَارََك كَ

َروْك ِقنَي أن يَ ُدوا بالرََّجاءِ، وَاثِ َقاِء رَقَ وا بالنَّ تََحلَّ

اَمِء باملَجِد يف السَّ

܀܀܀

ُحوَك، أَنَشُدوا، َزيَُّحوَك ْة َسبَّ َن يف الَكِنيَسْة الَكَه  

َالِة ُسوا الَقرَاِبنَي بالَصوِم والصَّ وا الُخبَز وَالَخْمرْ، قَدَّ ارَكُ بَ

جاَهُدوا َساِهِريَن. رَبِّ يف دَاِر األَنوَاْر إجَمْعُهْم َمَع األَبرَاْر

يِسنَي وََجوِق الِقدِّ

(من صلوات صباح أحد وأسبوع ا�كهنة، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات)  

المزمور ٢٦ (٢٥)
ثَني ܀ إِسْرب يا رَبُّ َغوري  لُت فال أَن ܀ أَنِصْفني يا رَبُّ فإيِنِّ يف الَكامِل ِرست وعىل الرَّبِّ تَوَكَّ

َك ܀  ُك طَريَق َحقِّ َك وأَسلُ لْبي ܀ فإِنَّ نُصَب َعيَنيَّ رَحَمتَ تَيَّ وقَ يَ لْ اِر كُ النَّ ْص ِب ِربيْن َمحِّ واْختَ

أَهَل الباِطِل مل أَُجالِْس واملُرائنَي مل أُساير ܀ َجامعَة األَرشاِر أَبَغضُت وأَهَل الباِطِل مل أُجالِْس 

َث ِبَجميعِ  وُِّف يا رَبِّ ܀ ِألُسِمَع َصوَت الَحمِد وأَُحدِّ ذبَِحَك أُطَ هارِة أَغِسُل يََديَّ ومبَ ܀ بالطَّ

يتَك وُمقاَم ُسْكنى َمجِدَك ܀ ال تَجمع مع الخاِطئنَي  ، َجامل بَ بُت، يا رَبُّ ِبَك ܀ أَحبَ َعجائِ

ا  ماَء َحيايت ܀ أُولِئَك الَّذيَن بأَيديهم فَْحشاء وِمْلُء مَيينهم رِشوَة ܀ أَمَّ نَْفيس وال مَع رِجاِل الدِّ

قيِم قاَمت رِْجيل ويف الَجامعِة أبارُِك  تَغي فاْفتَِدين واْرَحْمني ܀ يف الطَّريِق املُستَ ا فالَكامَل أَب أَن

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ طيم ٦/٤-١٦)

إِْن كُنَّا نَتَْعُب ونَُجاِهد، فذلَِك ألَنََّنا َجَعلَْنا رَجاَءنا يف اللِه الَحّي، الَّذي ُهَو ُمخلُِّص   "

املُْؤِمِنني." ِسيَّاَم  أَْجَمِعني، وال  الَناس 

     
(١٦  /١٣١ (مز                       

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

(لو ٤٢/١٢-٤٨)

ُهم  تَ ُهم ِحصَّ ْعِطيَ يُ ُدُه َعَىل َخَدِمِه لِ ِقيُمُه َسيِّ يُل األَِمنُي الَحِكيُم الَّذي يُ «َمْن تُرَاُه الوَكِ

اِعالً هكَذا!  فَ ِجُدُه  يَ ُدُه،  َسيِّ َجاَء  الَّذي، متى  ِد  الَعبْ لِذلَِك  َها؟ طُوىَب  َعاِم يف ِحيِن الطَ ِمَن 

ِه:  ِب لْ قَ يف  ُد  الَعبْ ذلَِك  اَل  قَ إِذَا  ا  أَمَّ ِه.  َنياتِ تَ ْق ُم َجِميعِ  َعَىل  ِقيُمُه  يُ ُه  إِنَّ ُكم:  لَ وُل  أَقُ ا  َحقًّ

َويَْسَكر،  َويَْرشَُب  ُل  أْكُ يَ َوالَجَوارِي،  اَمَن  الِغلْ يَْرضُِب  َوبَدأَ  ِه،  َمِجيِئ يف  ِدي  َسيِّ ُر  أَخَّ تَ َسيَ

َويَْجعُل  ُه،  ْفِصلُ يَ فَ ها،  ْعرِفُ يَ ال  َساَعٍة  َويف  ِظرُُه،  تَ ْن يَ ال  ْوٍم  يَ يف  ِد  الَعبْ ذلَِك  ُد  َسيِّ يَِجيُء 

ا، وَال َعِمَل  ئً ِدِه، َوَما أََعدَّ َشيْ َة َسيِّ ُد الَّذي َعرََف َمِشيئَ ُه َمَع الَكاِفرين. فَذلَِك الَعبْ نَِصيبَ

َما  َوَعِمَل  ِدِه،  َسيِّ َة  َمِشيئَ َعرََف  َما  الَّذي  ُد  الَعبْ ا  أَمَّ ِثريًا.  كَ ا  بً َرضْ يُْرضَُب  ِدِه،  َسيِّ ِة  مِبَشيئَ

َوَمِن  الَكِثري،  ُه  ْن ِم ُب  لَ يُطْ ثريًا  كَ أُْعِطَي  َوَمْن  يالً.  لِ قَ ا  بً َرضْ ْرضَُب  يُ فَ ْب،  الرضَّ وِجُب  ْستَ يَ

رَث». أَكْ ِب ُب  يُطالَ الَكِثريِ  َعَىل  َن  اْؤمُتِ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري بول ناهض)

ُة التي يطرحها هذا النّص هي، كيف منألُ زمَن اإلنتظاِر  ُرُه": اإلشكاليّ ِظ َت ْن ْوٍم ال يَ "يف يَ

العودِة.  املؤكَّدة، عدُم معرفِة ساعِة  الّسيّد، عودتُه  بخاصٍة يف ظلِّ ثالِث حقائَق: غياُب 

ًة. ًة وسلبيّ ا ماّم قرأناه يف أحِد الكهنِة، إيجابيّ نجُد طريقتَني مللِء اإلنتظاِر إنطالقً

اِعالً هكَذا" ِجُدُه َف ١. اإليجابّية: "يَ  

هو  يفعُل.  أنّه  املهمُّ  يُنجزْ،  مل  أم  أنجَز  منه.  َب  لِ طُ مبا  إالّ  يفّكُر  ال  يعمُل،  العبُد  أ . 

ِد ألنه ُمطاعٌ،  : طوىب لِذلَِك السيّ مستِعٌد ليس ألنّه أنجَز إمّنا ألنه يعمُل. مل يقِل النَّصُّ

ُة يف أْن يكوَن يف خدمِة  ِد ألنُّه يعمُل. تكُمُن سعادُة اإلنساِن الحقيقيّ بل طُوىَب لِذلَِك الَعبْ

د أي يف خدمِة يسوَع من خالِل خدمِة اآلخرين. الّسيّ

ِضمَن  تدخُل  اعِة  السَّ معرفِة  عدَم  إنَّ  إذ  د.  يِّ السَّ عودِة  ساعِة  عن  يسأْل  مل  العبُد  ب . 

الكسِل  من  نوٍع  أيَّ  الَعودِة  لساعِة  ُه  جهلُ عنده  يخلْق  مل  واإلستعداِد.  الّسّهِر  منطِق 

َده، أصالً،  َد سيعوُد وألنَّ سيّ يِّ ِة اإلنتظاِر ذلك ألنَّه واثٌق بأنَّ السَّ فاألمنُي ال يسأُل عن ُمدَّ

مل يِغْب. األمانُة والثقُة ال ينفصالن. 

ِه": ِب لْ ُد يف َق ْب َع َك ال اَل ذلِ ا إَِذا َق ة "أَمَّ ٢. السلبّي  

مثَل  ٍة  سلبيّ بطريقٍة  نترصَّف  أْن  إىل  تدفُعنا  نعيُشها  عديدٌة  ظروٌف  هناَك  تكوُن  قد  أ . 

العكُس  يكوَن  أْن  بدَل  اللِه  نوايا  نوايانا  تُصبُح  ُث  بحيْ اللِه  محَل  ُر  نفكِّ العبِد.  هذا 

نا، وكم من  األمِل عزميتَ املَِحُن وخيباُت  ِبُط  تُثَ أو  الَكسُل  ُفنا  يكتِن ما  ا  غالبً صحيًحا! 

مرٍة يدفُعنا التّعُب وتقوُدنا الهموُم إىل اليأِس فنترصُّف بشكٍل مختلٍف ملا نؤمُن بِه.  

الهوتَه  وّحَد  فهو  نراُه  ال  أنّنا  لو  حتّى  أبًدا  ا  غائبً ليَس  اللَه  أنَّ  نعرَف  أْن  يجُب  ب . 

معنا  تعاطيه  ا، ال يخضُع يف  دامئً الحاُرض  إنَّه  نهايئٍّ.  ه بشكٍل  وناسوتَنا بالهوتِ نا  بناسوتِ

العمِل.  ملنِطِق ساعاِت 

ُع يف وقِت اإلنتظاِر  َة طريقٍة سنتّب ؤاُل: أيَّ ِد، لذلك يبقى السُّ يِّ َة السَّ نا نعرُف َمِشيَئ كلُّ

أن  وهي  ٍة  وسامّي ٍة جميلٍة  هّم مبَ َفنا  كلَّ لقد  لنا؟  اللِه  كَرَم  ُر  نقدِّ هل  نعيُشه؟  ذي  الّ

ا بأفعاِل محبٍة وشهادٍة. فهالّ فعلنا ! منألَ وقَت انتظارِن

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)

أحد الكهنة

(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 (...)

َك، َهِب  هُنوتِ َرشِ يف كَ ارُُهم ِمَن البَ أَيُّها الكاِهُن األَوَحد، الّذي ِشئَت أن تُرشَِك َمْن تَختَ

َك الِجَهاَد الَحَسن، أَْن  ُهْم وََجاَهُدوا يف َسِبيلِ َهوا ِخدَمتَ ْد أَن نَي ِمنُهم إىل رَحَمِتَك، وَقَ ِقلِ تَ املُن

يَك املَجَد ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. آمني.  وا َجزاَء الَعبِد الصالِح والخاِدِم األِمني، لِيُصِعُدوا إلَ الُ َن يَ

(من صلوات صباح أحد ا�كهنة، صالة املؤمن ١)

ترتيلة الختام
الربُّ راِعيَّ

ورُِدين. ياَه الراَحِة يُ ي َوِم ِن قيلُ ٍة يُ رَاعٍ َخِصيَب عِوُزيِن َيشٌء. يف َم َال يُ الالزمة: الربُّ راعيَّ َف

ِل الربِّ ِمن أَجِل اسِمِه. رُدُّ نَفِيس ويَهِديِني، إىل ُسبُ ܀ يَ  

ْكُت يف واِدي ِظَالِل املَوْت، ال أَخاُف ُسوًءا ِألَنََّك َمِعي، َعصاَك وَُعَكازَُك  و َسلَ ܀ إيّن، وَلَ  

ِني. ُهام يُعِزيانِ

، وَقَد َمَسْحَت رَأِيس بالُدْهِن وكأِيس ُمرِويَة. َدًة تِجاَه ُمضاِيِقيَّ ُء أََماِمي مائِ ܀ تُهيِّ  

اْم. وَل األيَّ اِم َحيايت، وُسكناَي يف بَيِت الرَبِّ طُ ِني َجِميَع أيَّ ܀ الُجودَُة وَالرَحَمُة تَتبعانِ  

܀܀܀



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

األَِمنُي  الرَِحيُم  أنَت  األوحد،  وكاِهُننا  اللِه  ابُن  املَِسيُح  أّيُّها 

ا  َن َع انا لَِرتفَ ايَ مَت ذَاتََك َعن َخطَ دَوًما ِألَِبيَك األزَِيلّ، يا َمن قَدَّ

وََّة ُروِحَك  ة، قُ ُهم يف ِخدَمِتَك اإللِهيَّ ِذيَن أَرشَكتَ إِلَيك، َهِب الَّ

ارَك  يَك املُبَ َك املَجُد َمَع أَِب ِقلِني ِمنُهم إىل َمَقرِّ رَاَحِتَك، وَلَ تَ َداَسة، وَأَرِح املُن َقاوٍَة وَقَ َن لِيَخُدُموَك ِب

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. َوُروِحَك الَحيِّ الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد وأسبوع ا�كهنة، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات)

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

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

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

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

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

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

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن طُوبَيْك ِعيُتا (طُوىب لَِك يا كَِنيَسَة اإلميان)

ْة وَك يا رَبُّ وَتََفانَوا بالِخدَم ْة، أََحبُّ َن َكَه أَل

اَك وا وََصايَ َمْة َحِفظُ اَم الِكلْ انُوا ُخدَّ َوزَُّعوا أَرسَارََك كَ

َروْك ِقنَي أن يَ ُدوا بالرََّجاءِ، وَاثِ َقاِء رَقَ وا بالنَّ تََحلَّ

اَمِء باملَجِد يف السَّ

܀܀܀

ُحوَك، أَنَشُدوا، َزيَُّحوَك ْة َسبَّ َن يف الَكِنيَسْة الَكَه  

َالِة ُسوا الَقرَاِبنَي بالَصوِم والصَّ وا الُخبَز وَالَخْمرْ، قَدَّ ارَكُ بَ

جاَهُدوا َساِهِريَن. رَبِّ يف دَاِر األَنوَاْر إجَمْعُهْم َمَع األَبرَاْر

يِسنَي وََجوِق الِقدِّ

(من صلوات صباح أحد وأسبوع ا�كهنة، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات)  

المزمور ٢٦ (٢٥)
ثَني ܀ إِسْرب يا رَبُّ َغوري  لُت فال أَن ܀ أَنِصْفني يا رَبُّ فإيِنِّ يف الَكامِل ِرست وعىل الرَّبِّ تَوَكَّ

َك ܀  ُك طَريَق َحقِّ َك وأَسلُ لْبي ܀ فإِنَّ نُصَب َعيَنيَّ رَحَمتَ تَيَّ وقَ يَ لْ اِر كُ النَّ ْص ِب ِربيْن َمحِّ واْختَ

أَهَل الباِطِل مل أَُجالِْس واملُرائنَي مل أُساير ܀ َجامعَة األَرشاِر أَبَغضُت وأَهَل الباِطِل مل أُجالِْس 

َث ِبَجميعِ  وُِّف يا رَبِّ ܀ ِألُسِمَع َصوَت الَحمِد وأَُحدِّ ذبَِحَك أُطَ هارِة أَغِسُل يََديَّ ومبَ ܀ بالطَّ

يتَك وُمقاَم ُسْكنى َمجِدَك ܀ ال تَجمع مع الخاِطئنَي  ، َجامل بَ بُت، يا رَبُّ ِبَك ܀ أَحبَ َعجائِ

ا  ماَء َحيايت ܀ أُولِئَك الَّذيَن بأَيديهم فَْحشاء وِمْلُء مَيينهم رِشوَة ܀ أَمَّ نَْفيس وال مَع رِجاِل الدِّ

قيِم قاَمت رِْجيل ويف الَجامعِة أبارُِك  تَغي فاْفتَِدين واْرَحْمني ܀ يف الطَّريِق املُستَ ا فالَكامَل أَب أَن

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ طيم ٦/٤-١٦)

إِْن كُنَّا نَتَْعُب ونَُجاِهد، فذلَِك ألَنََّنا َجَعلَْنا رَجاَءنا يف اللِه الَحّي، الَّذي ُهَو ُمخلُِّص   "

املُْؤِمِنني." ِسيَّاَم  أَْجَمِعني، وال  الَناس 

     
(١٦  /١٣١ (مز                       

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

(لو ٤٢/١٢-٤٨)

ُهم  تَ ُهم ِحصَّ ْعِطيَ يُ ُدُه َعَىل َخَدِمِه لِ ِقيُمُه َسيِّ يُل األَِمنُي الَحِكيُم الَّذي يُ «َمْن تُرَاُه الوَكِ

اِعالً هكَذا!  فَ ِجُدُه  يَ ُدُه،  َسيِّ َجاَء  الَّذي، متى  ِد  الَعبْ لِذلَِك  َها؟ طُوىَب  َعاِم يف ِحيِن الطَ ِمَن 

ِه:  ِب لْ قَ يف  ُد  الَعبْ ذلَِك  اَل  قَ إِذَا  ا  أَمَّ ِه.  َنياتِ تَ ْق ُم َجِميعِ  َعَىل  ِقيُمُه  يُ ُه  إِنَّ ُكم:  لَ وُل  أَقُ ا  َحقًّ

َويَْسَكر،  َويَْرشَُب  ُل  أْكُ يَ َوالَجَوارِي،  اَمَن  الِغلْ يَْرضُِب  َوبَدأَ  ِه،  َمِجيِئ يف  ِدي  َسيِّ ُر  أَخَّ تَ َسيَ

َويَْجعُل  ُه،  ْفِصلُ يَ فَ ها،  ْعرِفُ يَ ال  َساَعٍة  َويف  ِظرُُه،  تَ ْن يَ ال  ْوٍم  يَ يف  ِد  الَعبْ ذلَِك  ُد  َسيِّ يَِجيُء 

ا، وَال َعِمَل  ئً ِدِه، َوَما أََعدَّ َشيْ َة َسيِّ ُد الَّذي َعرََف َمِشيئَ ُه َمَع الَكاِفرين. فَذلَِك الَعبْ نَِصيبَ

َما  َوَعِمَل  ِدِه،  َسيِّ َة  َمِشيئَ َعرََف  َما  الَّذي  ُد  الَعبْ ا  أَمَّ ِثريًا.  كَ ا  بً َرضْ يُْرضَُب  ِدِه،  َسيِّ ِة  مِبَشيئَ

َوَمِن  الَكِثري،  ُه  ْن ِم ُب  لَ يُطْ ثريًا  كَ أُْعِطَي  َوَمْن  يالً.  لِ قَ ا  بً َرضْ ْرضَُب  يُ فَ ْب،  الرضَّ وِجُب  ْستَ يَ

رَث». أَكْ ِب ُب  يُطالَ الَكِثريِ  َعَىل  َن  اْؤمُتِ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري بول ناهض)

ُة التي يطرحها هذا النّص هي، كيف منألُ زمَن اإلنتظاِر  ُرُه": اإلشكاليّ ِظ َت ْن ْوٍم ال يَ "يف يَ

العودِة.  املؤكَّدة، عدُم معرفِة ساعِة  الّسيّد، عودتُه  بخاصٍة يف ظلِّ ثالِث حقائَق: غياُب 

ًة. ًة وسلبيّ ا ماّم قرأناه يف أحِد الكهنِة، إيجابيّ نجُد طريقتَني مللِء اإلنتظاِر إنطالقً

اِعالً هكَذا" ِجُدُه َف ١. اإليجابّية: "يَ  

هو  يفعُل.  أنّه  املهمُّ  يُنجزْ،  مل  أم  أنجَز  منه.  َب  لِ طُ مبا  إالّ  يفّكُر  ال  يعمُل،  العبُد  أ . 

ِد ألنه ُمطاعٌ،  : طوىب لِذلَِك السيّ مستِعٌد ليس ألنّه أنجَز إمّنا ألنه يعمُل. مل يقِل النَّصُّ

ُة يف أْن يكوَن يف خدمِة  ِد ألنُّه يعمُل. تكُمُن سعادُة اإلنساِن الحقيقيّ بل طُوىَب لِذلَِك الَعبْ

د أي يف خدمِة يسوَع من خالِل خدمِة اآلخرين. الّسيّ

ِضمَن  تدخُل  اعِة  السَّ معرفِة  عدَم  إنَّ  إذ  د.  يِّ السَّ عودِة  ساعِة  عن  يسأْل  مل  العبُد  ب . 

الكسِل  من  نوٍع  أيَّ  الَعودِة  لساعِة  ُه  جهلُ عنده  يخلْق  مل  واإلستعداِد.  الّسّهِر  منطِق 

َده، أصالً،  َد سيعوُد وألنَّ سيّ يِّ ِة اإلنتظاِر ذلك ألنَّه واثٌق بأنَّ السَّ فاألمنُي ال يسأُل عن ُمدَّ

مل يِغْب. األمانُة والثقُة ال ينفصالن. 

ِه": ِب لْ ُد يف َق ْب َع َك ال اَل ذلِ ا إَِذا َق ة "أَمَّ ٢. السلبّي  

مثَل  ٍة  سلبيّ بطريقٍة  نترصَّف  أْن  إىل  تدفُعنا  نعيُشها  عديدٌة  ظروٌف  هناَك  تكوُن  قد  أ . 

العكُس  يكوَن  أْن  بدَل  اللِه  نوايا  نوايانا  تُصبُح  ُث  بحيْ اللِه  محَل  ُر  نفكِّ العبِد.  هذا 

نا، وكم من  األمِل عزميتَ املَِحُن وخيباُت  ِبُط  تُثَ أو  الَكسُل  ُفنا  يكتِن ما  ا  غالبً صحيًحا! 

مرٍة يدفُعنا التّعُب وتقوُدنا الهموُم إىل اليأِس فنترصُّف بشكٍل مختلٍف ملا نؤمُن بِه.  

الهوتَه  وّحَد  فهو  نراُه  ال  أنّنا  لو  حتّى  أبًدا  ا  غائبً ليَس  اللَه  أنَّ  نعرَف  أْن  يجُب  ب . 

معنا  تعاطيه  ا، ال يخضُع يف  دامئً الحاُرض  إنَّه  نهايئٍّ.  ه بشكٍل  وناسوتَنا بالهوتِ نا  بناسوتِ

العمِل.  ملنِطِق ساعاِت 

ُع يف وقِت اإلنتظاِر  َة طريقٍة سنتّب ؤاُل: أيَّ ِد، لذلك يبقى السُّ يِّ َة السَّ نا نعرُف َمِشيَئ كلُّ

أن  وهي  ٍة  وسامّي ٍة جميلٍة  هّم مبَ َفنا  كلَّ لقد  لنا؟  اللِه  كَرَم  ُر  نقدِّ هل  نعيُشه؟  ذي  الّ

ا بأفعاِل محبٍة وشهادٍة. فهالّ فعلنا ! منألَ وقَت انتظارِن

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)

أحد الكهنة

(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 (...)

َك، َهِب  هُنوتِ َرشِ يف كَ ارُُهم ِمَن البَ أَيُّها الكاِهُن األَوَحد، الّذي ِشئَت أن تُرشَِك َمْن تَختَ

َك الِجَهاَد الَحَسن، أَْن  ُهْم وََجاَهُدوا يف َسِبيلِ َهوا ِخدَمتَ ْد أَن نَي ِمنُهم إىل رَحَمِتَك، وَقَ ِقلِ تَ املُن

يَك املَجَد ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. آمني.  وا َجزاَء الَعبِد الصالِح والخاِدِم األِمني، لِيُصِعُدوا إلَ الُ َن يَ

(من صلوات صباح أحد ا�كهنة، صالة املؤمن ١)

ترتيلة الختام
الربُّ راِعيَّ

ورُِدين. ياَه الراَحِة يُ ي َوِم ِن قيلُ ٍة يُ رَاعٍ َخِصيَب عِوُزيِن َيشٌء. يف َم َال يُ الالزمة: الربُّ راعيَّ َف

ِل الربِّ ِمن أَجِل اسِمِه. رُدُّ نَفِيس ويَهِديِني، إىل ُسبُ ܀ يَ  

ْكُت يف واِدي ِظَالِل املَوْت، ال أَخاُف ُسوًءا ِألَنََّك َمِعي، َعصاَك وَُعَكازَُك  و َسلَ ܀ إيّن، وَلَ  

ِني. ُهام يُعِزيانِ

، وَقَد َمَسْحَت رَأِيس بالُدْهِن وكأِيس ُمرِويَة. َدًة تِجاَه ُمضاِيِقيَّ ُء أََماِمي مائِ ܀ تُهيِّ  

اْم. وَل األيَّ اِم َحيايت، وُسكناَي يف بَيِت الرَبِّ طُ ِني َجِميَع أيَّ ܀ الُجودَُة وَالرَحَمُة تَتبعانِ  

܀܀܀



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

األَِمنُي  الرَِحيُم  أنَت  األوحد،  وكاِهُننا  اللِه  ابُن  املَِسيُح  أّيُّها 

ا  َن َع انا لَِرتفَ ايَ مَت ذَاتََك َعن َخطَ دَوًما ِألَِبيَك األزَِيلّ، يا َمن قَدَّ

وََّة ُروِحَك  ة، قُ ُهم يف ِخدَمِتَك اإللِهيَّ ِذيَن أَرشَكتَ إِلَيك، َهِب الَّ

ارَك  يَك املُبَ َك املَجُد َمَع أَِب ِقلِني ِمنُهم إىل َمَقرِّ رَاَحِتَك، وَلَ تَ َداَسة، وَأَرِح املُن َقاوٍَة وَقَ َن لِيَخُدُموَك ِب

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. َوُروِحَك الَحيِّ الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد وأسبوع ا�كهنة، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات)

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن طُوبَيْك ِعيُتا (طُوىب لَِك يا كَِنيَسَة اإلميان)

ْة وَك يا رَبُّ وَتََفانَوا بالِخدَم ْة، أََحبُّ َن َكَه أَل

اَك وا وََصايَ َمْة َحِفظُ اَم الِكلْ انُوا ُخدَّ َوزَُّعوا أَرسَارََك كَ

َروْك ِقنَي أن يَ ُدوا بالرََّجاءِ، وَاثِ َقاِء رَقَ وا بالنَّ تََحلَّ

اَمِء باملَجِد يف السَّ

܀܀܀

ُحوَك، أَنَشُدوا، َزيَُّحوَك ْة َسبَّ َن يف الَكِنيَسْة الَكَه  

َالِة ُسوا الَقرَاِبنَي بالَصوِم والصَّ وا الُخبَز وَالَخْمرْ، قَدَّ ارَكُ بَ

جاَهُدوا َساِهِريَن. رَبِّ يف دَاِر األَنوَاْر إجَمْعُهْم َمَع األَبرَاْر

يِسنَي وََجوِق الِقدِّ

(من صلوات صباح أحد وأسبوع ا�كهنة، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات)  

المزمور ٢٦ (٢٥)
ثَني ܀ إِسْرب يا رَبُّ َغوري  لُت فال أَن ܀ أَنِصْفني يا رَبُّ فإيِنِّ يف الَكامِل ِرست وعىل الرَّبِّ تَوَكَّ

َك ܀  ُك طَريَق َحقِّ َك وأَسلُ لْبي ܀ فإِنَّ نُصَب َعيَنيَّ رَحَمتَ تَيَّ وقَ يَ لْ اِر كُ النَّ ْص ِب ِربيْن َمحِّ واْختَ

أَهَل الباِطِل مل أَُجالِْس واملُرائنَي مل أُساير ܀ َجامعَة األَرشاِر أَبَغضُت وأَهَل الباِطِل مل أُجالِْس 

َث ِبَجميعِ  وُِّف يا رَبِّ ܀ ِألُسِمَع َصوَت الَحمِد وأَُحدِّ ذبَِحَك أُطَ هارِة أَغِسُل يََديَّ ومبَ ܀ بالطَّ

يتَك وُمقاَم ُسْكنى َمجِدَك ܀ ال تَجمع مع الخاِطئنَي  ، َجامل بَ بُت، يا رَبُّ ِبَك ܀ أَحبَ َعجائِ

ا  ماَء َحيايت ܀ أُولِئَك الَّذيَن بأَيديهم فَْحشاء وِمْلُء مَيينهم رِشوَة ܀ أَمَّ نَْفيس وال مَع رِجاِل الدِّ

قيِم قاَمت رِْجيل ويف الَجامعِة أبارُِك  تَغي فاْفتَِدين واْرَحْمني ܀ يف الطَّريِق املُستَ ا فالَكامَل أَب أَن

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ طيم ٦/٤-١٦)

إِْن كُنَّا نَتَْعُب ونَُجاِهد، فذلَِك ألَنََّنا َجَعلَْنا رَجاَءنا يف اللِه الَحّي، الَّذي ُهَو ُمخلُِّص   "

املُْؤِمِنني." ِسيَّاَم  أَْجَمِعني، وال  الَناس 

     
(١٦  /١٣١ (مز                       

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

(لو ٤٢/١٢-٤٨)

ُهم  تَ ُهم ِحصَّ ْعِطيَ يُ ُدُه َعَىل َخَدِمِه لِ ِقيُمُه َسيِّ يُل األَِمنُي الَحِكيُم الَّذي يُ «َمْن تُرَاُه الوَكِ

اِعالً هكَذا!  فَ ِجُدُه  يَ ُدُه،  َسيِّ َجاَء  الَّذي، متى  ِد  الَعبْ لِذلَِك  َها؟ طُوىَب  َعاِم يف ِحيِن الطَ ِمَن 

ِه:  ِب لْ قَ يف  ُد  الَعبْ ذلَِك  اَل  قَ إِذَا  ا  أَمَّ ِه.  َنياتِ تَ ْق ُم َجِميعِ  َعَىل  ِقيُمُه  يُ ُه  إِنَّ ُكم:  لَ وُل  أَقُ ا  َحقًّ

َويَْسَكر،  َويَْرشَُب  ُل  أْكُ يَ َوالَجَوارِي،  اَمَن  الِغلْ يَْرضُِب  َوبَدأَ  ِه،  َمِجيِئ يف  ِدي  َسيِّ ُر  أَخَّ تَ َسيَ

َويَْجعُل  ُه،  ْفِصلُ يَ فَ ها،  ْعرِفُ يَ ال  َساَعٍة  َويف  ِظرُُه،  تَ ْن يَ ال  ْوٍم  يَ يف  ِد  الَعبْ ذلَِك  ُد  َسيِّ يَِجيُء 

ا، وَال َعِمَل  ئً ِدِه، َوَما أََعدَّ َشيْ َة َسيِّ ُد الَّذي َعرََف َمِشيئَ ُه َمَع الَكاِفرين. فَذلَِك الَعبْ نَِصيبَ

َما  َوَعِمَل  ِدِه،  َسيِّ َة  َمِشيئَ َعرََف  َما  الَّذي  ُد  الَعبْ ا  أَمَّ ِثريًا.  كَ ا  بً َرضْ يُْرضَُب  ِدِه،  َسيِّ ِة  مِبَشيئَ

َوَمِن  الَكِثري،  ُه  ْن ِم ُب  لَ يُطْ ثريًا  كَ أُْعِطَي  َوَمْن  يالً.  لِ قَ ا  بً َرضْ ْرضَُب  يُ فَ ْب،  الرضَّ وِجُب  ْستَ يَ

رَث». أَكْ ِب ُب  يُطالَ الَكِثريِ  َعَىل  َن  اْؤمُتِ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري بول ناهض)

ُة التي يطرحها هذا النّص هي، كيف منألُ زمَن اإلنتظاِر  ُرُه": اإلشكاليّ ِظ َت ْن ْوٍم ال يَ "يف يَ

العودِة.  املؤكَّدة، عدُم معرفِة ساعِة  الّسيّد، عودتُه  بخاصٍة يف ظلِّ ثالِث حقائَق: غياُب 

ًة. ًة وسلبيّ ا ماّم قرأناه يف أحِد الكهنِة، إيجابيّ نجُد طريقتَني مللِء اإلنتظاِر إنطالقً

اِعالً هكَذا" ِجُدُه َف ١. اإليجابّية: "يَ  

هو  يفعُل.  أنّه  املهمُّ  يُنجزْ،  مل  أم  أنجَز  منه.  َب  لِ طُ مبا  إالّ  يفّكُر  ال  يعمُل،  العبُد  أ . 

ِد ألنه ُمطاعٌ،  : طوىب لِذلَِك السيّ مستِعٌد ليس ألنّه أنجَز إمّنا ألنه يعمُل. مل يقِل النَّصُّ

ُة يف أْن يكوَن يف خدمِة  ِد ألنُّه يعمُل. تكُمُن سعادُة اإلنساِن الحقيقيّ بل طُوىَب لِذلَِك الَعبْ

د أي يف خدمِة يسوَع من خالِل خدمِة اآلخرين. الّسيّ

ِضمَن  تدخُل  اعِة  السَّ معرفِة  عدَم  إنَّ  إذ  د.  يِّ السَّ عودِة  ساعِة  عن  يسأْل  مل  العبُد  ب . 

الكسِل  من  نوٍع  أيَّ  الَعودِة  لساعِة  ُه  جهلُ عنده  يخلْق  مل  واإلستعداِد.  الّسّهِر  منطِق 

َده، أصالً،  َد سيعوُد وألنَّ سيّ يِّ ِة اإلنتظاِر ذلك ألنَّه واثٌق بأنَّ السَّ فاألمنُي ال يسأُل عن ُمدَّ

مل يِغْب. األمانُة والثقُة ال ينفصالن. 

ِه": ِب لْ ُد يف َق ْب َع َك ال اَل ذلِ ا إَِذا َق ة "أَمَّ ٢. السلبّي  

مثَل  ٍة  سلبيّ بطريقٍة  نترصَّف  أْن  إىل  تدفُعنا  نعيُشها  عديدٌة  ظروٌف  هناَك  تكوُن  قد  أ . 

العكُس  يكوَن  أْن  بدَل  اللِه  نوايا  نوايانا  تُصبُح  ُث  بحيْ اللِه  محَل  ُر  نفكِّ العبِد.  هذا 

نا، وكم من  األمِل عزميتَ املَِحُن وخيباُت  ِبُط  تُثَ أو  الَكسُل  ُفنا  يكتِن ما  ا  غالبً صحيًحا! 

مرٍة يدفُعنا التّعُب وتقوُدنا الهموُم إىل اليأِس فنترصُّف بشكٍل مختلٍف ملا نؤمُن بِه.  

الهوتَه  وّحَد  فهو  نراُه  ال  أنّنا  لو  حتّى  أبًدا  ا  غائبً ليَس  اللَه  أنَّ  نعرَف  أْن  يجُب  ب . 

anteliasdiocese.com

٥

معنا  تعاطيه  ا، ال يخضُع يف  دامئً الحاُرض  إنَّه  نهايئٍّ.  ه بشكٍل  وناسوتَنا بالهوتِ نا  بناسوتِ

العمِل.  ملنِطِق ساعاِت 

ُع يف وقِت اإلنتظاِر  َة طريقٍة سنتّب ؤاُل: أيَّ ِد، لذلك يبقى السُّ يِّ َة السَّ نا نعرُف َمِشيَئ كلُّ

أن  وهي  ٍة  وسامّي ٍة جميلٍة  هّم مبَ َفنا  كلَّ لقد  لنا؟  اللِه  كَرَم  ُر  نقدِّ هل  نعيُشه؟  ذي  الّ

ا بأفعاِل محبٍة وشهادٍة. فهالّ فعلنا ! منألَ وقَت انتظارِن

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)

أحد الكهنة

(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 (...)

َك، َهِب  هُنوتِ َرشِ يف كَ ارُُهم ِمَن البَ أَيُّها الكاِهُن األَوَحد، الّذي ِشئَت أن تُرشَِك َمْن تَختَ

َك الِجَهاَد الَحَسن، أَْن  ُهْم وََجاَهُدوا يف َسِبيلِ َهوا ِخدَمتَ ْد أَن نَي ِمنُهم إىل رَحَمِتَك، وَقَ ِقلِ تَ املُن

يَك املَجَد ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. آمني.  وا َجزاَء الَعبِد الصالِح والخاِدِم األِمني، لِيُصِعُدوا إلَ الُ َن يَ

(من صلوات صباح أحد ا�كهنة، صالة املؤمن ١)

ترتيلة الختام
الربُّ راِعيَّ

ورُِدين. ياَه الراَحِة يُ ي َوِم ِن قيلُ ٍة يُ عِوُزيِن َيشٌء. يف َمرَاعٍ َخِصيَب َال يُ الالزمة: الربُّ راعيَّ َف

ِل الربِّ ِمن أَجِل اسِمِه. رُدُّ نَفِيس ويَهِديِني، إىل ُسبُ ܀ يَ  

ْكُت يف واِدي ِظَالِل املَوْت، ال أَخاُف ُسوًءا ِألَنََّك َمِعي، َعصاَك وَُعَكازَُك  و َسلَ ܀ إيّن، وَلَ  

ِني. ُهام يُعِزيانِ

، وَقَد َمَسْحَت رَأِيس بالُدْهِن وكأِيس ُمرِويَة. َدًة تِجاَه ُمضاِيِقيَّ ُء أََماِمي مائِ ܀ تُهيِّ  

اْم. وَل األيَّ اِم َحيايت، وُسكناَي يف بَيِت الرَبِّ طُ ِني َجِميَع أيَّ ܀ الُجودَُة وَالرَحَمُة تَتبعانِ  

܀܀܀



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

األَِمنُي  الرَِحيُم  أنَت  األوحد،  وكاِهُننا  اللِه  ابُن  املَِسيُح  أّيُّها 

ا  َن َع انا لَِرتفَ ايَ مَت ذَاتََك َعن َخطَ دَوًما ِألَِبيَك األزَِيلّ، يا َمن قَدَّ

وََّة ُروِحَك  ة، قُ ُهم يف ِخدَمِتَك اإللِهيَّ ِذيَن أَرشَكتَ إِلَيك، َهِب الَّ

ارَك  يَك املُبَ َك املَجُد َمَع أَِب ِقلِني ِمنُهم إىل َمَقرِّ رَاَحِتَك، وَلَ تَ َداَسة، وَأَرِح املُن َقاوٍَة وَقَ َن لِيَخُدُموَك ِب

وس، اآلَن وإىل األبد. آمني. َوُروِحَك الَحيِّ الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد وأسبوع ا�كهنة، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات)

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن طُوبَيْك ِعيُتا (طُوىب لَِك يا كَِنيَسَة اإلميان)

ْة وَك يا رَبُّ وَتََفانَوا بالِخدَم ْة، أََحبُّ َن َكَه أَل

اَك وا وََصايَ َمْة َحِفظُ اَم الِكلْ انُوا ُخدَّ َوزَُّعوا أَرسَارََك كَ

َروْك ِقنَي أن يَ ُدوا بالرََّجاءِ، وَاثِ َقاِء رَقَ وا بالنَّ تََحلَّ

اَمِء باملَجِد يف السَّ

܀܀܀

ُحوَك، أَنَشُدوا، َزيَُّحوَك ْة َسبَّ َن يف الَكِنيَسْة الَكَه  

َالِة ُسوا الَقرَاِبنَي بالَصوِم والصَّ وا الُخبَز وَالَخْمرْ، قَدَّ ارَكُ بَ

جاَهُدوا َساِهِريَن. رَبِّ يف دَاِر األَنوَاْر إجَمْعُهْم َمَع األَبرَاْر

يِسنَي وََجوِق الِقدِّ

(من صلوات صباح أحد وأسبوع ا�كهنة، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات)  

المزمور ٢٦ (٢٥)
ثَني ܀ إِسْرب يا رَبُّ َغوري  لُت فال أَن ܀ أَنِصْفني يا رَبُّ فإيِنِّ يف الَكامِل ِرست وعىل الرَّبِّ تَوَكَّ

َك ܀  ُك طَريَق َحقِّ َك وأَسلُ لْبي ܀ فإِنَّ نُصَب َعيَنيَّ رَحَمتَ تَيَّ وقَ يَ لْ اِر كُ النَّ ْص ِب ِربيْن َمحِّ واْختَ

أَهَل الباِطِل مل أَُجالِْس واملُرائنَي مل أُساير ܀ َجامعَة األَرشاِر أَبَغضُت وأَهَل الباِطِل مل أُجالِْس 

َث ِبَجميعِ  وُِّف يا رَبِّ ܀ ِألُسِمَع َصوَت الَحمِد وأَُحدِّ ذبَِحَك أُطَ هارِة أَغِسُل يََديَّ ومبَ ܀ بالطَّ

يتَك وُمقاَم ُسْكنى َمجِدَك ܀ ال تَجمع مع الخاِطئنَي  ، َجامل بَ بُت، يا رَبُّ ِبَك ܀ أَحبَ َعجائِ

ا  ماَء َحيايت ܀ أُولِئَك الَّذيَن بأَيديهم فَْحشاء وِمْلُء مَيينهم رِشوَة ܀ أَمَّ نَْفيس وال مَع رِجاِل الدِّ

قيِم قاَمت رِْجيل ويف الَجامعِة أبارُِك  تَغي فاْفتَِدين واْرَحْمني ܀ يف الطَّريِق املُستَ ا فالَكامَل أَب أَن

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

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

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

ِمْن رسالة اليوم (١ طيم ٦/٤-١٦)

إِْن كُنَّا نَتَْعُب ونَُجاِهد، فذلَِك ألَنََّنا َجَعلَْنا رَجاَءنا يف اللِه الَحّي، الَّذي ُهَو ُمخلُِّص   "

املُْؤِمِنني." ِسيَّاَم  أَْجَمِعني، وال  الَناس 

     
(١٦  /١٣١ (مز                       

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

(لو ٤٢/١٢-٤٨)

ُهم  تَ ُهم ِحصَّ ْعِطيَ يُ ُدُه َعَىل َخَدِمِه لِ ِقيُمُه َسيِّ يُل األَِمنُي الَحِكيُم الَّذي يُ «َمْن تُرَاُه الوَكِ

اِعالً هكَذا!  فَ ِجُدُه  يَ ُدُه،  َسيِّ َجاَء  الَّذي، متى  ِد  الَعبْ لِذلَِك  َها؟ طُوىَب  َعاِم يف ِحيِن الطَ ِمَن 

ِه:  ِب لْ قَ يف  ُد  الَعبْ ذلَِك  اَل  قَ إِذَا  ا  أَمَّ ِه.  َنياتِ تَ ْق ُم َجِميعِ  َعَىل  ِقيُمُه  يُ ُه  إِنَّ ُكم:  لَ وُل  أَقُ ا  َحقًّ

َويَْسَكر،  َويَْرشَُب  ُل  أْكُ يَ َوالَجَوارِي،  اَمَن  الِغلْ يَْرضُِب  َوبَدأَ  ِه،  َمِجيِئ يف  ِدي  َسيِّ ُر  أَخَّ تَ َسيَ

َويَْجعُل  ُه،  ْفِصلُ يَ فَ ها،  ْعرِفُ يَ ال  َساَعٍة  َويف  ِظرُُه،  تَ ْن يَ ال  ْوٍم  يَ يف  ِد  الَعبْ ذلَِك  ُد  َسيِّ يَِجيُء 

ا، وَال َعِمَل  ئً ِدِه، َوَما أََعدَّ َشيْ َة َسيِّ ُد الَّذي َعرََف َمِشيئَ ُه َمَع الَكاِفرين. فَذلَِك الَعبْ نَِصيبَ

َما  َوَعِمَل  ِدِه،  َسيِّ َة  َمِشيئَ َعرََف  َما  الَّذي  ُد  الَعبْ ا  أَمَّ ِثريًا.  كَ ا  بً َرضْ يُْرضَُب  ِدِه،  َسيِّ ِة  مِبَشيئَ

َوَمِن  الَكِثري،  ُه  ْن ِم ُب  لَ يُطْ ثريًا  كَ أُْعِطَي  َوَمْن  يالً.  لِ قَ ا  بً َرضْ ْرضَُب  يُ فَ ْب،  الرضَّ وِجُب  ْستَ يَ

رَث». أَكْ ِب ُب  يُطالَ الَكِثريِ  َعَىل  َن  اْؤمُتِ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري بول ناهض)

ُة التي يطرحها هذا النّص هي، كيف منألُ زمَن اإلنتظاِر  ُرُه": اإلشكاليّ ِظ َت ْن ْوٍم ال يَ "يف يَ

العودِة.  املؤكَّدة، عدُم معرفِة ساعِة  الّسيّد، عودتُه  بخاصٍة يف ظلِّ ثالِث حقائَق: غياُب 

ًة. ًة وسلبيّ ا ماّم قرأناه يف أحِد الكهنِة، إيجابيّ نجُد طريقتَني مللِء اإلنتظاِر إنطالقً

اِعالً هكَذا" ِجُدُه َف ١. اإليجابّية: "يَ  

هو  يفعُل.  أنّه  املهمُّ  يُنجزْ،  مل  أم  أنجَز  منه.  َب  لِ طُ مبا  إالّ  يفّكُر  ال  يعمُل،  العبُد  أ . 

ِد ألنه ُمطاعٌ،  : طوىب لِذلَِك السيّ مستِعٌد ليس ألنّه أنجَز إمّنا ألنه يعمُل. مل يقِل النَّصُّ

ُة يف أْن يكوَن يف خدمِة  ِد ألنُّه يعمُل. تكُمُن سعادُة اإلنساِن الحقيقيّ بل طُوىَب لِذلَِك الَعبْ

د أي يف خدمِة يسوَع من خالِل خدمِة اآلخرين. الّسيّ

ِضمَن  تدخُل  اعِة  السَّ معرفِة  عدَم  إنَّ  إذ  د.  يِّ السَّ عودِة  ساعِة  عن  يسأْل  مل  العبُد  ب . 

الكسِل  من  نوٍع  أيَّ  الَعودِة  لساعِة  ُه  جهلُ عنده  يخلْق  مل  واإلستعداِد.  الّسّهِر  منطِق 

َده، أصالً،  َد سيعوُد وألنَّ سيّ يِّ ِة اإلنتظاِر ذلك ألنَّه واثٌق بأنَّ السَّ فاألمنُي ال يسأُل عن ُمدَّ

مل يِغْب. األمانُة والثقُة ال ينفصالن. 

ِه": ِب لْ ُد يف َق ْب َع َك ال اَل ذلِ ا إَِذا َق ة "أَمَّ ٢. السلبّي  

مثَل  ٍة  سلبيّ بطريقٍة  نترصَّف  أْن  إىل  تدفُعنا  نعيُشها  عديدٌة  ظروٌف  هناَك  تكوُن  قد  أ . 

العكُس  يكوَن  أْن  بدَل  اللِه  نوايا  نوايانا  تُصبُح  ُث  بحيْ اللِه  محَل  ُر  نفكِّ العبِد.  هذا 

نا، وكم من  األمِل عزميتَ املَِحُن وخيباُت  ِبُط  تُثَ أو  الَكسُل  ُفنا  يكتِن ما  ا  غالبً صحيًحا! 

مرٍة يدفُعنا التّعُب وتقوُدنا الهموُم إىل اليأِس فنترصُّف بشكٍل مختلٍف ملا نؤمُن بِه.  

الهوتَه  وّحَد  فهو  نراُه  ال  أنّنا  لو  حتّى  أبًدا  ا  غائبً ليَس  اللَه  أنَّ  نعرَف  أْن  يجُب  ب . 

معنا  تعاطيه  ا، ال يخضُع يف  دامئً الحاُرض  إنَّه  نهايئٍّ.  ه بشكٍل  وناسوتَنا بالهوتِ نا  بناسوتِ

العمِل.  ملنِطِق ساعاِت 

ُع يف وقِت اإلنتظاِر  َة طريقٍة سنتّب ؤاُل: أيَّ ِد، لذلك يبقى السُّ يِّ َة السَّ نا نعرُف َمِشيَئ كلُّ

أن  وهي  ٍة  وسامّي ٍة جميلٍة  هّم مبَ َفنا  كلَّ لقد  لنا؟  اللِه  كَرَم  ُر  نقدِّ هل  نعيُشه؟  ذي  الّ

ا بأفعاِل محبٍة وشهادٍة. فهالّ فعلنا ! منألَ وقَت انتظارِن

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)
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٦ أحد الكهنة

(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 (...)

َك، َهِب  هُنوتِ َرشِ يف كَ ارُُهم ِمَن البَ أَيُّها الكاِهُن األَوَحد، الّذي ِشئَت أن تُرشَِك َمْن تَختَ

َك الِجَهاَد الَحَسن، أَْن  ُهْم وََجاَهُدوا يف َسِبيلِ َهوا ِخدَمتَ ْد أَن نَي ِمنُهم إىل رَحَمِتَك، وَقَ ِقلِ تَ املُن

يَك املَجَد ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. آمني.  وا َجزاَء الَعبِد الصالِح والخاِدِم األِمني، لِيُصِعُدوا إلَ الُ َن يَ

(من صلوات صباح أحد ا�كهنة، صالة املؤمن ١)

ترتيلة الختام
الربُّ راِعيَّ

ورُِدين. ياَه الراَحِة يُ ي َوِم ِن قيلُ ٍة يُ رَاعٍ َخِصيَب عِوُزيِن َيشٌء. يف َم َال يُ الالزمة: الربُّ راعيَّ َف

ِل الربِّ ِمن أَجِل اسِمِه. رُدُّ نَفِيس ويَهِديِني، إىل ُسبُ ܀ يَ  

ْكُت يف واِدي ِظَالِل املَوْت، ال أَخاُف ُسوًءا ِألَنََّك َمِعي، َعصاَك وَُعَكازَُك  و َسلَ ܀ إيّن، وَلَ  

ِني. ُهام يُعِزيانِ

، وَقَد َمَسْحَت رَأِيس بالُدْهِن وكأِيس ُمرِويَة. َدًة تِجاَه ُمضاِيِقيَّ ُء أََماِمي مائِ ܀ تُهيِّ  

اْم. وَل األيَّ اِم َحيايت، وُسكناَي يف بَيِت الرَبِّ طُ ِني َجِميَع أيَّ ܀ الُجودَُة وَالرَحَمُة تَتبعانِ  

܀܀܀


