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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ُه  َكِة الُعلِويِّني رُُسًال لَ بَعُث باملالئِ ها الُنوُر املَِجيُد الّذي يَ أَيُّ

ا، وَنَقِّ  َنا، وَقَدِّس أَجَسادَنَ وبَ لُ ة، أَِضئ قُ يَّ ِن الُسفلِ إىل املََساكِ

يَك وإىل  كَر والتَّسِبيَح إلَ ُجوَد والشُّ َم السُّ َقدِّ ُن ا، لِ رَنَ َضامئِ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ أَِب

(صالة صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

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

١

ترتيلة األحد
لحن َحْسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نُور)

ا ال تََخف، قاَل املَالُك ويَا، زكريّ لُ َهلِ

َك إبٌن َمالُك ُد لَ ولَ ا يُ َحقًّ

وُِّموا دَرَب الَفاِدي. َناِدي: قَ وَادي يُ يف البَ

܀܀܀

يَف يُجَنى ُعنُقوٌد ِمْن ُغصٍن ياِبْس ا، كَ ويَ لُ َهلِ

رَدَّ الكاِهُن الَشيُخ بالَصوِت الهاِمْس

ِحقُّ اإلمياْن. أَمٌر لَيَس باإلمكاْن، ال يَستَ

܀܀܀

َقوِل اللِه َهْنَت ِب ا استَ ِريَّ ا، زَكَ ويَ لُ َهلِ

وِس الَقِديِر اآلِمِر الّناِهي ُقدُّ أَل

ِميِم البُْرشِى. كرَ، حتّى تَتْ وِت أَدِّ الشُّ بالصَّ

܀܀܀

ا، بالَصْمِت والَصالِة يَرتَِيض اللُه ويَ لُ َهلِ

اُه و ُسكَن يف أَعاَمِق الُنُفوِس تَْحلُ

و الَحْمُد والُشكرَاْن. يَسُمو الُحبُّ واإلمياْن، يَعلُ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٣٣: القسم األّول
ْسَمُع  يَ نَْفِيس  ِخُر  تَْفتَ ِبالرَّبِّ  ܀  ِفِمي  يف  ُه  تَْسِبَحتُ واِم  الدَّ َعَىل  ِحنْي  لِّ  كُ يف  الربَّ  أُبارُِك  ܀ 

ِني  َمْسُت الربَّ فأَجابَ تَ عِ اْسَمُه َجِميعا ܀ إِلْ رَنْفَ ُموا الربَّ َمِعي ولْ ْفرَُحوْن ܀ َعظِّ يَ ُسوَن فَ البائِ

ِنريُوا وال تَْخَز وُُجوُهُكْم ܀ إِنَّ ٰهذا البائَِس دَعا  وا فيِه واْستَ لُ َقَذيِن ܀ تَأَمَّ وَِمْن َجِميعِ أَْهواِيل أَنْ

وا  ِهْم ܀ ذُوقُ يْ َنجِّ ِقيِه َويُ َصُه ܀ يَِحلُّ َمالُك الرَّْب َحوَل ُمتَّ ِقِه َخلَّ َسِمَع الرَْب وَِمْن َجميعِ َمَضاِي فَ

ِقيِه ال  يسيِه فإِنَّ ُمتَّ يْه ܀ إِتَُّقوا الرَبَّ يا ِقدِّ ِل َعلَ وَكِّ رَُّجِل املُتَ لْ َب الرَّْب طُوىَب لِ يَ وانْظُروا ما أَطْ

ْم ِمَن الَخريِ َيشْء ܀ أملجُد  ْعِوزُُه ِمُسو الربِّ ال يُ تَ لْ اَجْت وجاَعْت وَُم اُل اْحتَ ُهْم ܀ أَالْشبَ َعوَز لَ

لآلِب واالبِن والروِح الُقدْس ِمَن اآلَن وإىل أبِد.

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 (روم ١٣/٤-٢٥)

ُه:  اَم ِقيَل لَ ثريَة، كَ ٍم كَ ا ألَُم ُه َسيَصرُي أَبً أَنَّ ِب ا َعىل َغريِ رََجاء،  ْد آَمَن إِبْرَاهيُم رَاِجيً "قَ

َناًء َعىل َوْعِد الله، َما َشكَّ وَال  ِه، (...) وِب انِ إمِْيَ ِب ْم يَْضُعْف  َك». ولَ «هَكَذا يَُكوُن نَْسلُ

ْنِجَز َما  اِدٌر أَْن يُ ِقنِي أَنَّ الله قَ َقَن ِمْلَء اليَ َد الله. وأَيْ ان، وَمجَّ ْل تََقوَّى باإلمِْيَ تَرَدَّد، بَ

ِه. " َوَعَد ِب

     
     

١٣ ١          
  

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

(لو ١/١-٢٥)

ا  َن يْ إِلَ َمها  اَم َسلَّ ْت ِعْنَدنا، كَ الَّتي مَتَّ ِرَوايًة لِألَْحَداِث  رَتِّبوَن  يُ ا أَنَّ كثرييَن أََخُذوا  مِبَ

َها  أَيُّ أَيًْضا،  ا  أَن رَأَيُْت  َها،  لَ اًما  ُخدَّ َصاُروا  ثُمَّ  َمة،  َكلِ لْ لِ اٍن  ِعيَ ُشُهوَد  ْدِء  البَ ُذ  ْن ُم انُوا  كَ َمْن 

َها،  ِت َدايَ ِب ُذ  ْن ُم ها،  لَّ كُ َها  ْعتُ بَّ تَتَ ْعَدما  بَ ِيبَها،  تَرْتِ ِبَحَسِب  َك  لَ ها  بَ تُ أَكْ أَْن  وِفيل،  يُ تِ يُف  ِ الرشَّ

ِه. ِب َت  ُوِعظْ الَّذي  الَكالِم  َة  َن ِصحَّ قَّ يَ تَتَ لِيَك  َدقيًقا،  ًعا  بُّ تَتَ

اْمرَأٌَة  لُه  ا،  يَّ أَِب ِة  ِفرْقَ ِمْن  ا،  ِريَّ زَكَ اْسُمُه  اِهٌن  كَ ُهوِديَّة،  اليَ ِك  َملِ ِهرُيوُدس،  اِم  أَيَّ اَن يف  كَ

َجِميعِ  يف  َسالَِكنْيِ  الله،  اَم  أََم ِن  يْ ارَّ بَ كِالُهاَم  ا  انَ وكَ إِليَصابَات.  اْسُمها  َهاُروَن  َناِت  بَ ِمْن 

ا  انَ وكَ َعاِقرًا،  انَْت  كَ اَت  إِليَصابَ ألَنَّ  َولَد،  ُهاَم  لَ اَن  كَ وَما  ْوم.  لَ ِبال  وأَْحَكاِمه  الرَبِّ  ا  وَصايَ

الله، يف  اَم  أََم ِة  يَّ الَكَهُنوتِ الِخْدَمِة  ِب ُقوُم  يَ ا  ِريَّ زَكَ اَن  كَ وِفياَم  اِمِهاَم.  أَيَّ َعَنا يف  طَ ْد  قَ كِالُهاَم 

َكِل  َهيْ َمْقِدَس  ْدُخَل  يَ لِ الَكَهُنوت،  َعاَدِة  ِبَحَسِب  الُقرَْعة،  ُه  تْ أََصابَ ِه،  ِت ِفرْقَ ِة  ْوبَ نَ اِء  َْن أَث

إِْحرَاِق  اِء  َْن أَث يف  الَخارِج،  يف  يَُصيلِّ  الَشْعِب  ُجْمُهوِر  لُّ  كُ اَن  وكَ ُخور.  البَ ويُْحرَِق  الرَّب 

ا  ِريَّ اْضطَرََب زَكَ فَ ُخور،  البَ ِح  َمْذبَ مَيِنِي  ِمْن َعْن  ًفا  َواِق ا  ِريَّ لِزَكَ َوتَراَءى َمالُك الرَبِّ  ُخور.  البَ

ِه الَخوف. يْ وَىل َعلَ ِحنَي رَآه، واْستَ

اُت  َك، َواْمرَأَتَُك إِلِيَصابَ تُ بَ ْت ِطلْ َقِد اْستُجيبَ ا، فَ ِريَّ ا زَكَ فَقاَل لُه املَالك: «ال تََخْف، يَ

ُه  ألَن ِثرُيون،  كَ ِدِه  ْولِ مِبَ ْفرَُح  ويَ ِتَهاج،  َوابْ رٌَح  فَ َك  لَ ويَُكوُن  ا.  يُوَحنَّ ِه  َسمِّ فَ ًنا،  ابْ َك  لَ ُد  لِ َستَ

الُقُدِس  الُروِح  ِمَن  ِىلُء  تَ َومَيْ ُمْسِكرًا،  َخْمرًا وال  يَْرشَُب  الرَّب، ال  ِر  نَظَ َعِظياًم يف  ُكوُن  َسيَ

اَم الرَبِّ  يَل إِىل الرَبِّ إلِهِهم. ويَسرُي أََم ِثرييَن ِمْن بَني إِْرسَائِ رُدُّ كَ ِه. ويَ ْعُد يف َحَشا أُمِّ َوُهَو بَ

َئ لِلرَبِّ  هيِّ َناء، والُعَصاَة إِىل ِحْكَمِة األَبْرَار، فيُ اِء إِىل األَبْ لُوَب اآلبَ رَيُدَّ قُ ِه، لِ وَّتِ ا وقُ يَّ ُروِح إِيلِ ِب

ٌخ، واْمرَأيَت  ا َشيْ اذَا أَْعرُِف  هَذا؟ فإيِنِّ أَنَ ا لِلَْمالك: «مِبَ ِريَّ ا َخرْيَ إِْعَداد». فَقاَل زَكَ ا ُمَعدًّ َشْعبً

الَواِقُف يف َحْرضَِة الله،  يُل  ُهَو ِجْربَائِ ا  اِمَها!». فأََجاَب املَالُك وقاَل لُه: «أَنَ أَيَّ َعَنْت يف  ْد طَ قَ

َكلَّم، َحتَّى  تَتَ تَْقِدُر أَْن  ا، ال  تَُكوُن َصاِمتً أَنَْت  ََك  ِبهَذا. وَها  َمَك وأُبَرشِّ لِّ ْد أُرِْسلُْت ألُكَ وقَ

اَن  وكَ ِه».  أََوانِ يف  ِتمُّ  َسيَ الَّذي  ِبَكالِمي  تُؤِْمْن  ْم  لَ ألَنََّك  ذلَِك،  ِفيِه  ْحُدُث  يَ الَّذي  ْوِم  اليَ

َكل. الَهيْ َمْقِدِس  ِه يف  ائِ إِبْطَ ِمْن  ُب  َعجَّ تَ ويَ ا،  ِريَّ زَكَ ِظُر  تَ ْن يَ الَشْعُب 

املَْقِدس،  يف  ا  ُرْؤيَ رَأَى  ُه  أَنَّ وا  فأَْدرَكُ َمُهم،  َكلِّ يُ أَْن  اِدرًا  قَ ُكْن  يَ ْم  لَ ا،  ريَّ زَكَ َخرََج  ولَامَّ 

ْعَد  بَ ِه.  ِت يْ بَ إِىل  َمَىض  ِخْدَمِتِه،  اُم  أَيَّ ْت  مَتَّ ولَامَّ  أَبَْكم.  ِقَي  وبَ ِباإلَِشارَة،  ِهم  يْ إِلَ يُشرُي  اَن  وكَ

تَُقول:  هَكذا  أَْشُهر، وِهَي  أَْمرََها َخْمَسَة  َمْت  تَ إِلِيَصابَات، وكَ ُُه  اْمرَأَت ِت  َك األَيَّام، َحَملَ لْ تِ

نْيِ الَناس!». ي ِمْن بَ زيَل الَعاَر َعنِّ يُ َر إِيلَّ ِفيَها، لِ اِم الَّتي نَظَ َع الرَبُّ إِيلَّ، يف األَيَّ َصَن

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس توفيق الّراعي)

ا  ُه زكريّ لُ ا، الّتي هي بشارة ملن ميثّ ر يف األحِد األوّل من زمِن امليالد، بشارة زكريّ نتذكّ

َقد قدرة إيالد البنني لله  بالنسبة لشعب الله املختار، الذي وصل من العقم، إىل درجٍة فَ

ا  كام كان ينتظر الله منه. نجد يف إنجيل بشارة زكريّا حديثًا بني اللِه والشعب، فزكريّ

هو ُمنتَدٌب من الشعب، واملالك هو ُممثّل الله. 

املزامري مثالً  أبًدا، ففي  القديم مل يُكن الصمت عقاباً  العهد  أنّه يف  تجدر اإلشارة 

ا يجب أن نعرَِف متى  كان الصمت يعني االنتظار. وبالتايل حتّى نفهَم سبََب صمِت زكريّ

َم زكريا: عندما ُسِئَل عن اسم ابنِه وليَس عندما ُولَِد! وبالتايل فهذا هو سبَُب صمتِه.  تكلّ

إّن دعوة زكريا هي للتأّمل بحنان الله واكتشاف هذا الحنان. من هذا املنطلق ميكننا 

أن نفهم أّن كّل التدبري اإللهّي هو وفاٌء من الله لذاته هو الّذي وعد وعاهد اإلنسان، أنّه 

ا  إله أحياء وليس إله أموات، إله يريد حياة وخالص اإلنسان ال موته. وعندما يُسأُل زكريّ

يُكتُب  للرشيعة  جديدٍة  ألواٍح  أمام  أصبحنا  أنّنا  أي  لوٍح  عىل  يكتبُه  الصبي  اسم  عن 

عليها حناُن الله.

ثالث شخصّيات من خاللهم نفهم أكرث أهمّية االستعداد للقاء الرّب:

املالك جربائيل: ذهب ليعلن البرشى حيث ال رجاء وال أمل. أمام هذا اإلعالن يجب عىل  ܀ 
ا للّشعب يحمل برشى الله، يجب أن يرى الناس  كّل َمن اكتشف حّب الله أن يكون مالكً

فيه والدة حيث العقم ورجاًء حيث ال رجاء. املستحيل ممكٌن مع الله بخاصة وأن كلمة 

ا. ا وخوفً ا وإحباطً الله قادرة عىل كلِّ يشء وهي ليست نعيً

܀ الكاهن زكريا: بالقرعة اختري زكريا، لكنَّ تدبرَي الله الخاليص هو الذي سيتّم، من يؤمن 
سيلتقي الرّب ويتحقق وعَده له. مهام طال وقت االنتظار، الرّب يأيت إذ محبته وحكمته 

تتخطّى الزَّمن وتعطي الوقت لإلنسان لينفتح إليها.

ا  مدعوًا ليعلَن كلمَة اللِه منذ  ܀ يوحنا املعمدان: قاَل املالُك: إنَّ يوحنا املعمدان سيكون نبيًّ
البداية. أنا كانساٍن معّمٍد مدعوٍّ ألن أعرَف هويّتي: أنت أيّها اإلنسان نبّي العهد الجديد. 

نبّي اليوم هو الذي يحّرض مجيء الرّب ويعلن الحّق بوجه امللوك. الناس تريد أن تسمع 

يكوَن  أن  ه  حياتِ يف  الحيِّ  اللِه  حضوَر  اكتشف  َمن  كّل  عىل  لهذا  الصادقة  الله  كلمة 

كيوحّنا شاهًدا لحناِن الله وصوتًا صارًخا لهذا الحّب يف العامل.

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 (...)

ا الكاِهِن  ِريَّ لِزَكَ الّتي احتفلنا بها يف تَذكاِر بشارة املَالك  أَيُّها الربُّ اإلله َصَالتَنا،  ْل  إقبَ

وإمياٍن،  ِبِصدٍق  َنخُدَمَك  فَ ة،  اإللِهيَّ أَنوارََك  ا  يَن َعلَ َوأَِفْض  بارِكنا  املَعَمَدان.  ا  يُوَحنَّ يالِد  مبِ

يَقِة أَجَمع، إىل األبد. ِذيَع َمجَدَك ِبَشارًَة صارَِخة يف الَخلِ َونُ ْدِسَك،  يف َهيَكِل قُ

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن ا�ِميالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
يا رّب إىل الّسامء محّبُتك

َك. َك وإىل الغيوِم أمانتُ تُ يا ربُّ إىل السامِء محبّ

َك مثُل الجباِل وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم. ܀ عدلُ

البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون. تَك، إنَّ بني  اللهّم ما أمثَن محبّ ܀ 

نُعايُن النور. ܀ يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة، وبنورَِك 



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

ُه  َكِة الُعلِويِّني رُُسًال لَ بَعُث باملالئِ ها الُنوُر املَِجيُد الّذي يَ أَيُّ

ا، وَنَقِّ  َنا، وَقَدِّس أَجَسادَنَ وبَ لُ ة، أَِضئ قُ يَّ ِن الُسفلِ إىل املََساكِ

يَك وإىل  كَر والتَّسِبيَح إلَ ُجوَد والشُّ َم السُّ َقدِّ ُن ا، لِ رَنَ َضامئِ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ أَِب

(صالة صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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٢أحد بشارة زكرّيا

ترتيلة األحد
لحن َحْسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نُور)

ا ال تََخف، قاَل املَالُك ويَا، زكريّ لُ َهلِ

َك إبٌن َمالُك ُد لَ ولَ ا يُ َحقًّ

وُِّموا دَرَب الَفاِدي. َناِدي: قَ وَادي يُ يف البَ

܀܀܀

يَف يُجَنى ُعنُقوٌد ِمْن ُغصٍن ياِبْس ا، كَ ويَ لُ َهلِ

رَدَّ الكاِهُن الَشيُخ بالَصوِت الهاِمْس

ِحقُّ اإلمياْن. أَمٌر لَيَس باإلمكاْن، ال يَستَ

܀܀܀

َقوِل اللِه َهْنَت ِب ا استَ ِريَّ ا، زَكَ ويَ لُ َهلِ

وِس الَقِديِر اآلِمِر الّناِهي ُقدُّ أَل

ِميِم البُْرشِى. كرَ، حتّى تَتْ وِت أَدِّ الشُّ بالصَّ

܀܀܀

ا، بالَصْمِت والَصالِة يَرتَِيض اللُه ويَ لُ َهلِ

اُه و ُسكَن يف أَعاَمِق الُنُفوِس تَْحلُ

و الَحْمُد والُشكرَاْن. يَسُمو الُحبُّ واإلمياْن، يَعلُ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٣٣: القسم األّول
ْسَمُع  يَ نَْفِيس  ِخُر  تَْفتَ ِبالرَّبِّ  ܀  ِفِمي  يف  ُه  تَْسِبَحتُ واِم  الدَّ َعَىل  ِحنْي  لِّ  كُ يف  الربَّ  أُبارُِك  ܀ 

ِني  َمْسُت الربَّ فأَجابَ تَ عِ اْسَمُه َجِميعا ܀ إِلْ رَنْفَ ُموا الربَّ َمِعي ولْ ْفرَُحوْن ܀ َعظِّ يَ ُسوَن فَ البائِ

ِنريُوا وال تَْخَز وُُجوُهُكْم ܀ إِنَّ ٰهذا البائَِس دَعا  وا فيِه واْستَ لُ َقَذيِن ܀ تَأَمَّ وَِمْن َجِميعِ أَْهواِيل أَنْ

وا  ِهْم ܀ ذُوقُ يْ َنجِّ ِقيِه َويُ َصُه ܀ يَِحلُّ َمالُك الرَّْب َحوَل ُمتَّ ِقِه َخلَّ َسِمَع الرَْب وَِمْن َجميعِ َمَضاِي فَ

ِقيِه ال  يسيِه فإِنَّ ُمتَّ يْه ܀ إِتَُّقوا الرَبَّ يا ِقدِّ ِل َعلَ وَكِّ رَُّجِل املُتَ لْ َب الرَّْب طُوىَب لِ يَ وانْظُروا ما أَطْ

ْم ِمَن الَخريِ َيشْء ܀ أملجُد  ْعِوزُُه ِمُسو الربِّ ال يُ تَ لْ اَجْت وجاَعْت وَُم اُل اْحتَ ُهْم ܀ أَالْشبَ َعوَز لَ

لآلِب واالبِن والروِح الُقدْس ِمَن اآلَن وإىل أبِد.

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 (روم ١٣/٤-٢٥)

ُه:  اَم ِقيَل لَ ثريَة، كَ ٍم كَ ا ألَُم ُه َسيَصرُي أَبً أَنَّ ِب ا َعىل َغريِ رََجاء،  ْد آَمَن إِبْرَاهيُم رَاِجيً "قَ

َناًء َعىل َوْعِد الله، َما َشكَّ وَال  ِه، (...) وِب انِ إمِْيَ ِب ْم يَْضُعْف  َك». ولَ «هَكَذا يَُكوُن نَْسلُ

ْنِجَز َما  اِدٌر أَْن يُ ِقنِي أَنَّ الله قَ َقَن ِمْلَء اليَ َد الله. وأَيْ ان، وَمجَّ ْل تََقوَّى باإلمِْيَ تَرَدَّد، بَ

ِه. " َوَعَد ِب

     
     

١٣ ١          
  

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

(لو ١/١-٢٥)

ا  َن يْ إِلَ َمها  اَم َسلَّ ْت ِعْنَدنا، كَ الَّتي مَتَّ ِرَوايًة لِألَْحَداِث  رَتِّبوَن  يُ ا أَنَّ كثرييَن أََخُذوا  مِبَ

َها  أَيُّ أَيًْضا،  ا  أَن رَأَيُْت  َها،  لَ اًما  ُخدَّ َصاُروا  ثُمَّ  َمة،  َكلِ لْ لِ اٍن  ِعيَ ُشُهوَد  ْدِء  البَ ُذ  ْن ُم انُوا  كَ َمْن 

َها،  ِت َدايَ ِب ُذ  ْن ُم ها،  لَّ كُ َها  ْعتُ بَّ تَتَ ْعَدما  بَ ِيبَها،  تَرْتِ ِبَحَسِب  َك  لَ ها  بَ تُ أَكْ أَْن  وِفيل،  يُ تِ يُف  ِ الرشَّ

ِه. ِب َت  ُوِعظْ الَّذي  الَكالِم  َة  َن ِصحَّ قَّ يَ تَتَ لِيَك  َدقيًقا،  ًعا  بُّ تَتَ

اْمرَأٌَة  لُه  ا،  يَّ أَِب ِة  ِفرْقَ ِمْن  ا،  ِريَّ زَكَ اْسُمُه  اِهٌن  كَ ُهوِديَّة،  اليَ ِك  َملِ ِهرُيوُدس،  اِم  أَيَّ اَن يف  كَ

َجِميعِ  يف  َسالَِكنْيِ  الله،  اَم  أََم ِن  يْ ارَّ بَ كِالُهاَم  ا  انَ وكَ إِليَصابَات.  اْسُمها  َهاُروَن  َناِت  بَ ِمْن 

ا  انَ وكَ َعاِقرًا،  انَْت  كَ اَت  إِليَصابَ ألَنَّ  َولَد،  ُهاَم  لَ اَن  كَ وَما  ْوم.  لَ ِبال  وأَْحَكاِمه  الرَبِّ  ا  وَصايَ

الله، يف  اَم  أََم ِة  يَّ الَكَهُنوتِ الِخْدَمِة  ِب ُقوُم  يَ ا  ِريَّ زَكَ اَن  كَ وِفياَم  اِمِهاَم.  أَيَّ َعَنا يف  طَ ْد  قَ كِالُهاَم 

َكِل  َهيْ َمْقِدَس  ْدُخَل  يَ لِ الَكَهُنوت،  َعاَدِة  ِبَحَسِب  الُقرَْعة،  ُه  تْ أََصابَ ِه،  ِت ِفرْقَ ِة  ْوبَ نَ اِء  َْن أَث

إِْحرَاِق  اِء  َْن أَث يف  الَخارِج،  يف  يَُصيلِّ  الَشْعِب  ُجْمُهوِر  لُّ  كُ اَن  وكَ ُخور.  البَ ويُْحرَِق  الرَّب 

ا  ِريَّ اْضطَرََب زَكَ فَ ُخور،  البَ ِح  َمْذبَ مَيِنِي  ِمْن َعْن  ًفا  َواِق ا  ِريَّ لِزَكَ َوتَراَءى َمالُك الرَبِّ  ُخور.  البَ

ِه الَخوف. يْ وَىل َعلَ ِحنَي رَآه، واْستَ

اُت  َك، َواْمرَأَتَُك إِلِيَصابَ تُ بَ ْت ِطلْ َقِد اْستُجيبَ ا، فَ ِريَّ ا زَكَ فَقاَل لُه املَالك: «ال تََخْف، يَ

ُه  ألَن ِثرُيون،  كَ ِدِه  ْولِ مِبَ ْفرَُح  ويَ ِتَهاج،  َوابْ رٌَح  فَ َك  لَ ويَُكوُن  ا.  يُوَحنَّ ِه  َسمِّ فَ ًنا،  ابْ َك  لَ ُد  لِ َستَ

الُقُدِس  الُروِح  ِمَن  ِىلُء  تَ َومَيْ ُمْسِكرًا،  َخْمرًا وال  يَْرشَُب  الرَّب، ال  ِر  نَظَ َعِظياًم يف  ُكوُن  َسيَ

اَم الرَبِّ  يَل إِىل الرَبِّ إلِهِهم. ويَسرُي أََم ِثرييَن ِمْن بَني إِْرسَائِ رُدُّ كَ ِه. ويَ ْعُد يف َحَشا أُمِّ َوُهَو بَ

َئ لِلرَبِّ  هيِّ َناء، والُعَصاَة إِىل ِحْكَمِة األَبْرَار، فيُ اِء إِىل األَبْ لُوَب اآلبَ رَيُدَّ قُ ِه، لِ وَّتِ ا وقُ يَّ ُروِح إِيلِ ِب

ٌخ، واْمرَأيَت  ا َشيْ اذَا أَْعرُِف  هَذا؟ فإيِنِّ أَنَ ا لِلَْمالك: «مِبَ ِريَّ ا َخرْيَ إِْعَداد». فَقاَل زَكَ ا ُمَعدًّ َشْعبً

الَواِقُف يف َحْرضَِة الله،  يُل  ُهَو ِجْربَائِ ا  اِمَها!». فأََجاَب املَالُك وقاَل لُه: «أَنَ أَيَّ َعَنْت يف  ْد طَ قَ

َكلَّم، َحتَّى  تَتَ تَْقِدُر أَْن  ا، ال  تَُكوُن َصاِمتً أَنَْت  ََك  ِبهَذا. وَها  َمَك وأُبَرشِّ لِّ ْد أُرِْسلُْت ألُكَ وقَ

اَن  وكَ ِه».  أََوانِ يف  ِتمُّ  َسيَ الَّذي  ِبَكالِمي  تُؤِْمْن  ْم  لَ ألَنََّك  ذلَِك،  ِفيِه  ْحُدُث  يَ الَّذي  ْوِم  اليَ

َكل. الَهيْ َمْقِدِس  ِه يف  ائِ إِبْطَ ِمْن  ُب  َعجَّ تَ ويَ ا،  ِريَّ زَكَ ِظُر  تَ ْن يَ الَشْعُب 

املَْقِدس،  يف  ا  ُرْؤيَ رَأَى  ُه  أَنَّ وا  فأَْدرَكُ َمُهم،  َكلِّ يُ أَْن  اِدرًا  قَ ُكْن  يَ ْم  لَ ا،  ريَّ زَكَ َخرََج  ولَامَّ 

ْعَد  بَ ِه.  ِت يْ بَ إِىل  َمَىض  ِخْدَمِتِه،  اُم  أَيَّ ْت  مَتَّ ولَامَّ  أَبَْكم.  ِقَي  وبَ ِباإلَِشارَة،  ِهم  يْ إِلَ يُشرُي  اَن  وكَ

تَُقول:  هَكذا  أَْشُهر، وِهَي  أَْمرََها َخْمَسَة  َمْت  تَ إِلِيَصابَات، وكَ ُُه  اْمرَأَت ِت  َك األَيَّام، َحَملَ لْ تِ

نْيِ الَناس!». ي ِمْن بَ زيَل الَعاَر َعنِّ يُ َر إِيلَّ ِفيَها، لِ اِم الَّتي نَظَ َع الرَبُّ إِيلَّ، يف األَيَّ َصَن

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس توفيق الّراعي)

ا  ُه زكريّ لُ ا، الّتي هي بشارة ملن ميثّ ر يف األحِد األوّل من زمِن امليالد، بشارة زكريّ نتذكّ

َقد قدرة إيالد البنني لله  بالنسبة لشعب الله املختار، الذي وصل من العقم، إىل درجٍة فَ

ا  كام كان ينتظر الله منه. نجد يف إنجيل بشارة زكريّا حديثًا بني اللِه والشعب، فزكريّ

هو ُمنتَدٌب من الشعب، واملالك هو ُممثّل الله. 

املزامري مثالً  أبًدا، ففي  القديم مل يُكن الصمت عقاباً  العهد  أنّه يف  تجدر اإلشارة 

ا يجب أن نعرَِف متى  كان الصمت يعني االنتظار. وبالتايل حتّى نفهَم سبََب صمِت زكريّ

َم زكريا: عندما ُسِئَل عن اسم ابنِه وليَس عندما ُولَِد! وبالتايل فهذا هو سبَُب صمتِه.  تكلّ

إّن دعوة زكريا هي للتأّمل بحنان الله واكتشاف هذا الحنان. من هذا املنطلق ميكننا 

أن نفهم أّن كّل التدبري اإللهّي هو وفاٌء من الله لذاته هو الّذي وعد وعاهد اإلنسان، أنّه 

ا  إله أحياء وليس إله أموات، إله يريد حياة وخالص اإلنسان ال موته. وعندما يُسأُل زكريّ

يُكتُب  للرشيعة  جديدٍة  ألواٍح  أمام  أصبحنا  أنّنا  أي  لوٍح  عىل  يكتبُه  الصبي  اسم  عن 

عليها حناُن الله.

ثالث شخصّيات من خاللهم نفهم أكرث أهمّية االستعداد للقاء الرّب:

املالك جربائيل: ذهب ليعلن البرشى حيث ال رجاء وال أمل. أمام هذا اإلعالن يجب عىل  ܀ 
ا للّشعب يحمل برشى الله، يجب أن يرى الناس  كّل َمن اكتشف حّب الله أن يكون مالكً

فيه والدة حيث العقم ورجاًء حيث ال رجاء. املستحيل ممكٌن مع الله بخاصة وأن كلمة 

ا. ا وخوفً ا وإحباطً الله قادرة عىل كلِّ يشء وهي ليست نعيً

܀ الكاهن زكريا: بالقرعة اختري زكريا، لكنَّ تدبرَي الله الخاليص هو الذي سيتّم، من يؤمن 
سيلتقي الرّب ويتحقق وعَده له. مهام طال وقت االنتظار، الرّب يأيت إذ محبته وحكمته 

تتخطّى الزَّمن وتعطي الوقت لإلنسان لينفتح إليها.

ا  مدعوًا ليعلَن كلمَة اللِه منذ  ܀ يوحنا املعمدان: قاَل املالُك: إنَّ يوحنا املعمدان سيكون نبيًّ
البداية. أنا كانساٍن معّمٍد مدعوٍّ ألن أعرَف هويّتي: أنت أيّها اإلنسان نبّي العهد الجديد. 

نبّي اليوم هو الذي يحّرض مجيء الرّب ويعلن الحّق بوجه امللوك. الناس تريد أن تسمع 

يكوَن  أن  ه  حياتِ يف  الحيِّ  اللِه  حضوَر  اكتشف  َمن  كّل  عىل  لهذا  الصادقة  الله  كلمة 

كيوحّنا شاهًدا لحناِن الله وصوتًا صارًخا لهذا الحّب يف العامل.

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 (...)

ا الكاِهِن  ِريَّ لِزَكَ الّتي احتفلنا بها يف تَذكاِر بشارة املَالك  أَيُّها الربُّ اإلله َصَالتَنا،  ْل  إقبَ

وإمياٍن،  ِبِصدٍق  َنخُدَمَك  فَ ة،  اإللِهيَّ أَنوارََك  ا  يَن َعلَ َوأَِفْض  بارِكنا  املَعَمَدان.  ا  يُوَحنَّ يالِد  مبِ

يَقِة أَجَمع، إىل األبد. ِذيَع َمجَدَك ِبَشارًَة صارَِخة يف الَخلِ َونُ ْدِسَك،  يف َهيَكِل قُ

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن ا�ِميالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
يا رّب إىل الّسامء محّبُتك

َك. َك وإىل الغيوِم أمانتُ تُ يا ربُّ إىل السامِء محبّ

َك مثُل الجباِل وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم. ܀ عدلُ

البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون. تَك، إنَّ بني  اللهّم ما أمثَن محبّ ܀ 

نُعايُن النور. ܀ يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة، وبنورَِك 



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

ُه  َكِة الُعلِويِّني رُُسًال لَ بَعُث باملالئِ ها الُنوُر املَِجيُد الّذي يَ أَيُّ

ا، وَنَقِّ  َنا، وَقَدِّس أَجَسادَنَ وبَ لُ ة، أَِضئ قُ يَّ ِن الُسفلِ إىل املََساكِ

يَك وإىل  كَر والتَّسِبيَح إلَ ُجوَد والشُّ َم السُّ َقدِّ ُن ا، لِ رَنَ َضامئِ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ أَِب

(صالة صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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ترتيلة األحد
لحن َحْسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نُور)

ا ال تََخف، قاَل املَالُك ويَا، زكريّ لُ َهلِ

َك إبٌن َمالُك ُد لَ ولَ ا يُ َحقًّ

وُِّموا دَرَب الَفاِدي. َناِدي: قَ وَادي يُ يف البَ

܀܀܀

يَف يُجَنى ُعنُقوٌد ِمْن ُغصٍن ياِبْس ا، كَ ويَ لُ َهلِ

رَدَّ الكاِهُن الَشيُخ بالَصوِت الهاِمْس

ِحقُّ اإلمياْن. أَمٌر لَيَس باإلمكاْن، ال يَستَ

܀܀܀

َقوِل اللِه َهْنَت ِب ا استَ ِريَّ ا، زَكَ ويَ لُ َهلِ

وِس الَقِديِر اآلِمِر الّناِهي ُقدُّ أَل

ِميِم البُْرشِى. كرَ، حتّى تَتْ وِت أَدِّ الشُّ بالصَّ

܀܀܀

ا، بالَصْمِت والَصالِة يَرتَِيض اللُه ويَ لُ َهلِ

اُه و ُسكَن يف أَعاَمِق الُنُفوِس تَْحلُ

و الَحْمُد والُشكرَاْن. يَسُمو الُحبُّ واإلمياْن، يَعلُ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٣٣: القسم األّول
ْسَمُع  يَ نَْفِيس  ِخُر  تَْفتَ ِبالرَّبِّ  ܀  ِفِمي  يف  ُه  تَْسِبَحتُ واِم  الدَّ َعَىل  ِحنْي  لِّ  كُ يف  الربَّ  أُبارُِك  ܀ 

ِني  َمْسُت الربَّ فأَجابَ تَ عِ اْسَمُه َجِميعا ܀ إِلْ رَنْفَ ُموا الربَّ َمِعي ولْ ْفرَُحوْن ܀ َعظِّ يَ ُسوَن فَ البائِ

ِنريُوا وال تَْخَز وُُجوُهُكْم ܀ إِنَّ ٰهذا البائَِس دَعا  وا فيِه واْستَ لُ َقَذيِن ܀ تَأَمَّ وَِمْن َجِميعِ أَْهواِيل أَنْ

وا  ِهْم ܀ ذُوقُ يْ َنجِّ ِقيِه َويُ َصُه ܀ يَِحلُّ َمالُك الرَّْب َحوَل ُمتَّ ِقِه َخلَّ َسِمَع الرَْب وَِمْن َجميعِ َمَضاِي فَ

ِقيِه ال  يسيِه فإِنَّ ُمتَّ يْه ܀ إِتَُّقوا الرَبَّ يا ِقدِّ ِل َعلَ وَكِّ رَُّجِل املُتَ لْ َب الرَّْب طُوىَب لِ يَ وانْظُروا ما أَطْ

ْم ِمَن الَخريِ َيشْء ܀ أملجُد  ْعِوزُُه ِمُسو الربِّ ال يُ تَ لْ اَجْت وجاَعْت وَُم اُل اْحتَ ُهْم ܀ أَالْشبَ َعوَز لَ

لآلِب واالبِن والروِح الُقدْس ِمَن اآلَن وإىل أبِد.

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 (روم ١٣/٤-٢٥)

ُه:  اَم ِقيَل لَ ثريَة، كَ ٍم كَ ا ألَُم ُه َسيَصرُي أَبً أَنَّ ِب ا َعىل َغريِ رََجاء،  ْد آَمَن إِبْرَاهيُم رَاِجيً "قَ

َناًء َعىل َوْعِد الله، َما َشكَّ وَال  ِه، (...) وِب انِ إمِْيَ ِب ْم يَْضُعْف  َك». ولَ «هَكَذا يَُكوُن نَْسلُ

ْنِجَز َما  اِدٌر أَْن يُ ِقنِي أَنَّ الله قَ َقَن ِمْلَء اليَ َد الله. وأَيْ ان، وَمجَّ ْل تََقوَّى باإلمِْيَ تَرَدَّد، بَ

ِه. " َوَعَد ِب

     
     

١٣ ١          
  

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

(لو ١/١-٢٥)

ا  َن يْ إِلَ َمها  اَم َسلَّ ْت ِعْنَدنا، كَ الَّتي مَتَّ ِرَوايًة لِألَْحَداِث  رَتِّبوَن  يُ ا أَنَّ كثرييَن أََخُذوا  مِبَ

َها  أَيُّ أَيًْضا،  ا  أَن رَأَيُْت  َها،  لَ اًما  ُخدَّ َصاُروا  ثُمَّ  َمة،  َكلِ لْ لِ اٍن  ِعيَ ُشُهوَد  ْدِء  البَ ُذ  ْن ُم انُوا  كَ َمْن 

َها،  ِت َدايَ ِب ُذ  ْن ُم ها،  لَّ كُ َها  ْعتُ بَّ تَتَ ْعَدما  بَ ِيبَها،  تَرْتِ ِبَحَسِب  َك  لَ ها  بَ تُ أَكْ أَْن  وِفيل،  يُ تِ يُف  ِ الرشَّ

ِه. ِب َت  ُوِعظْ الَّذي  الَكالِم  َة  َن ِصحَّ قَّ يَ تَتَ لِيَك  َدقيًقا،  ًعا  بُّ تَتَ

اْمرَأٌَة  لُه  ا،  يَّ أَِب ِة  ِفرْقَ ِمْن  ا،  ِريَّ زَكَ اْسُمُه  اِهٌن  كَ ُهوِديَّة،  اليَ ِك  َملِ ِهرُيوُدس،  اِم  أَيَّ اَن يف  كَ

َجِميعِ  يف  َسالَِكنْيِ  الله،  اَم  أََم ِن  يْ ارَّ بَ كِالُهاَم  ا  انَ وكَ إِليَصابَات.  اْسُمها  َهاُروَن  َناِت  بَ ِمْن 

ا  انَ وكَ َعاِقرًا،  انَْت  كَ اَت  إِليَصابَ ألَنَّ  َولَد،  ُهاَم  لَ اَن  كَ وَما  ْوم.  لَ ِبال  وأَْحَكاِمه  الرَبِّ  ا  وَصايَ

الله، يف  اَم  أََم ِة  يَّ الَكَهُنوتِ الِخْدَمِة  ِب ُقوُم  يَ ا  ِريَّ زَكَ اَن  كَ وِفياَم  اِمِهاَم.  أَيَّ َعَنا يف  طَ ْد  قَ كِالُهاَم 

َكِل  َهيْ َمْقِدَس  ْدُخَل  يَ لِ الَكَهُنوت،  َعاَدِة  ِبَحَسِب  الُقرَْعة،  ُه  تْ أََصابَ ِه،  ِت ِفرْقَ ِة  ْوبَ نَ اِء  َْن أَث

إِْحرَاِق  اِء  َْن أَث يف  الَخارِج،  يف  يَُصيلِّ  الَشْعِب  ُجْمُهوِر  لُّ  كُ اَن  وكَ ُخور.  البَ ويُْحرَِق  الرَّب 

ا  ِريَّ اْضطَرََب زَكَ فَ ُخور،  البَ ِح  َمْذبَ مَيِنِي  ِمْن َعْن  ًفا  َواِق ا  ِريَّ لِزَكَ َوتَراَءى َمالُك الرَبِّ  ُخور.  البَ

ِه الَخوف. يْ وَىل َعلَ ِحنَي رَآه، واْستَ

اُت  َك، َواْمرَأَتَُك إِلِيَصابَ تُ بَ ْت ِطلْ َقِد اْستُجيبَ ا، فَ ِريَّ ا زَكَ فَقاَل لُه املَالك: «ال تََخْف، يَ

ُه  ألَن ِثرُيون،  كَ ِدِه  ْولِ مِبَ ْفرَُح  ويَ ِتَهاج،  َوابْ رٌَح  فَ َك  لَ ويَُكوُن  ا.  يُوَحنَّ ِه  َسمِّ فَ ًنا،  ابْ َك  لَ ُد  لِ َستَ

الُقُدِس  الُروِح  ِمَن  ِىلُء  تَ َومَيْ ُمْسِكرًا،  َخْمرًا وال  يَْرشَُب  الرَّب، ال  ِر  نَظَ َعِظياًم يف  ُكوُن  َسيَ

اَم الرَبِّ  يَل إِىل الرَبِّ إلِهِهم. ويَسرُي أََم ِثرييَن ِمْن بَني إِْرسَائِ رُدُّ كَ ِه. ويَ ْعُد يف َحَشا أُمِّ َوُهَو بَ

َئ لِلرَبِّ  هيِّ َناء، والُعَصاَة إِىل ِحْكَمِة األَبْرَار، فيُ اِء إِىل األَبْ لُوَب اآلبَ رَيُدَّ قُ ِه، لِ وَّتِ ا وقُ يَّ ُروِح إِيلِ ِب

ٌخ، واْمرَأيَت  ا َشيْ اذَا أَْعرُِف  هَذا؟ فإيِنِّ أَنَ ا لِلَْمالك: «مِبَ ِريَّ ا َخرْيَ إِْعَداد». فَقاَل زَكَ ا ُمَعدًّ َشْعبً

الَواِقُف يف َحْرضَِة الله،  يُل  ُهَو ِجْربَائِ ا  اِمَها!». فأََجاَب املَالُك وقاَل لُه: «أَنَ أَيَّ َعَنْت يف  ْد طَ قَ

َكلَّم، َحتَّى  تَتَ تَْقِدُر أَْن  ا، ال  تَُكوُن َصاِمتً أَنَْت  ََك  ِبهَذا. وَها  َمَك وأُبَرشِّ لِّ ْد أُرِْسلُْت ألُكَ وقَ

اَن  وكَ ِه».  أََوانِ يف  ِتمُّ  َسيَ الَّذي  ِبَكالِمي  تُؤِْمْن  ْم  لَ ألَنََّك  ذلَِك،  ِفيِه  ْحُدُث  يَ الَّذي  ْوِم  اليَ

َكل. الَهيْ َمْقِدِس  ِه يف  ائِ إِبْطَ ِمْن  ُب  َعجَّ تَ ويَ ا،  ِريَّ زَكَ ِظُر  تَ ْن يَ الَشْعُب 

املَْقِدس،  يف  ا  ُرْؤيَ رَأَى  ُه  أَنَّ وا  فأَْدرَكُ َمُهم،  َكلِّ يُ أَْن  اِدرًا  قَ ُكْن  يَ ْم  لَ ا،  ريَّ زَكَ َخرََج  ولَامَّ 

ْعَد  بَ ِه.  ِت يْ بَ إِىل  َمَىض  ِخْدَمِتِه،  اُم  أَيَّ ْت  مَتَّ ولَامَّ  أَبَْكم.  ِقَي  وبَ ِباإلَِشارَة،  ِهم  يْ إِلَ يُشرُي  اَن  وكَ

تَُقول:  هَكذا  أَْشُهر، وِهَي  أَْمرََها َخْمَسَة  َمْت  تَ إِلِيَصابَات، وكَ ُُه  اْمرَأَت ِت  َك األَيَّام، َحَملَ لْ تِ

نْيِ الَناس!». ي ِمْن بَ زيَل الَعاَر َعنِّ يُ َر إِيلَّ ِفيَها، لِ اِم الَّتي نَظَ َع الرَبُّ إِيلَّ، يف األَيَّ َصَن

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس توفيق الّراعي)

ا  ُه زكريّ لُ ا، الّتي هي بشارة ملن ميثّ ر يف األحِد األوّل من زمِن امليالد، بشارة زكريّ نتذكّ

َقد قدرة إيالد البنني لله  بالنسبة لشعب الله املختار، الذي وصل من العقم، إىل درجٍة فَ

ا  كام كان ينتظر الله منه. نجد يف إنجيل بشارة زكريّا حديثًا بني اللِه والشعب، فزكريّ

هو ُمنتَدٌب من الشعب، واملالك هو ُممثّل الله. 

أحد بشارة زكرّيا

املزامري مثالً  أبًدا، ففي  القديم مل يُكن الصمت عقاباً  العهد  أنّه يف  تجدر اإلشارة 

ا يجب أن نعرَِف متى  كان الصمت يعني االنتظار. وبالتايل حتّى نفهَم سبََب صمِت زكريّ

َم زكريا: عندما ُسِئَل عن اسم ابنِه وليَس عندما ُولَِد! وبالتايل فهذا هو سبَُب صمتِه.  تكلّ

إّن دعوة زكريا هي للتأّمل بحنان الله واكتشاف هذا الحنان. من هذا املنطلق ميكننا 

أن نفهم أّن كّل التدبري اإللهّي هو وفاٌء من الله لذاته هو الّذي وعد وعاهد اإلنسان، أنّه 

ا  إله أحياء وليس إله أموات، إله يريد حياة وخالص اإلنسان ال موته. وعندما يُسأُل زكريّ

يُكتُب  للرشيعة  جديدٍة  ألواٍح  أمام  أصبحنا  أنّنا  أي  لوٍح  عىل  يكتبُه  الصبي  اسم  عن 

عليها حناُن الله.

ثالث شخصّيات من خاللهم نفهم أكرث أهمّية االستعداد للقاء الرّب:

املالك جربائيل: ذهب ليعلن البرشى حيث ال رجاء وال أمل. أمام هذا اإلعالن يجب عىل  ܀ 
ا للّشعب يحمل برشى الله، يجب أن يرى الناس  كّل َمن اكتشف حّب الله أن يكون مالكً

فيه والدة حيث العقم ورجاًء حيث ال رجاء. املستحيل ممكٌن مع الله بخاصة وأن كلمة 

ا. ا وخوفً ا وإحباطً الله قادرة عىل كلِّ يشء وهي ليست نعيً

܀ الكاهن زكريا: بالقرعة اختري زكريا، لكنَّ تدبرَي الله الخاليص هو الذي سيتّم، من يؤمن 
سيلتقي الرّب ويتحقق وعَده له. مهام طال وقت االنتظار، الرّب يأيت إذ محبته وحكمته 

تتخطّى الزَّمن وتعطي الوقت لإلنسان لينفتح إليها.

ا  مدعوًا ليعلَن كلمَة اللِه منذ  ܀ يوحنا املعمدان: قاَل املالُك: إنَّ يوحنا املعمدان سيكون نبيًّ
البداية. أنا كانساٍن معّمٍد مدعوٍّ ألن أعرَف هويّتي: أنت أيّها اإلنسان نبّي العهد الجديد. 

نبّي اليوم هو الذي يحّرض مجيء الرّب ويعلن الحّق بوجه امللوك. الناس تريد أن تسمع 

يكوَن  أن  ه  حياتِ يف  الحيِّ  اللِه  حضوَر  اكتشف  َمن  كّل  عىل  لهذا  الصادقة  الله  كلمة 

كيوحّنا شاهًدا لحناِن الله وصوتًا صارًخا لهذا الحّب يف العامل.

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 (...)

ا الكاِهِن  ِريَّ لِزَكَ الّتي احتفلنا بها يف تَذكاِر بشارة املَالك  أَيُّها الربُّ اإلله َصَالتَنا،  ْل  إقبَ

وإمياٍن،  ِبِصدٍق  َنخُدَمَك  فَ ة،  اإللِهيَّ أَنوارََك  ا  يَن َعلَ َوأَِفْض  بارِكنا  املَعَمَدان.  ا  يُوَحنَّ يالِد  مبِ

يَقِة أَجَمع، إىل األبد. ِذيَع َمجَدَك ِبَشارًَة صارَِخة يف الَخلِ َونُ ْدِسَك،  يف َهيَكِل قُ

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن ا�ِميالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
يا رّب إىل الّسامء محّبُتك

َك. َك وإىل الغيوِم أمانتُ تُ يا ربُّ إىل السامِء محبّ

َك مثُل الجباِل وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم. ܀ عدلُ

البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون. تَك، إنَّ بني  اللهّم ما أمثَن محبّ ܀ 

نُعايُن النور. ܀ يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة، وبنورَِك 



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

ُه  َكِة الُعلِويِّني رُُسًال لَ بَعُث باملالئِ ها الُنوُر املَِجيُد الّذي يَ أَيُّ

ا، وَنَقِّ  َنا، وَقَدِّس أَجَسادَنَ وبَ لُ ة، أَِضئ قُ يَّ ِن الُسفلِ إىل املََساكِ

يَك وإىل  كَر والتَّسِبيَح إلَ ُجوَد والشُّ َم السُّ َقدِّ ُن ا، لِ رَنَ َضامئِ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ أَِب

(صالة صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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ترتيلة األحد
لحن َحْسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نُور)

ا ال تََخف، قاَل املَالُك ويَا، زكريّ لُ َهلِ

َك إبٌن َمالُك ُد لَ ولَ ا يُ َحقًّ

وُِّموا دَرَب الَفاِدي. َناِدي: قَ وَادي يُ يف البَ

܀܀܀

يَف يُجَنى ُعنُقوٌد ِمْن ُغصٍن ياِبْس ا، كَ ويَ لُ َهلِ

رَدَّ الكاِهُن الَشيُخ بالَصوِت الهاِمْس

ِحقُّ اإلمياْن. أَمٌر لَيَس باإلمكاْن، ال يَستَ

܀܀܀

َقوِل اللِه َهْنَت ِب ا استَ ِريَّ ا، زَكَ ويَ لُ َهلِ

وِس الَقِديِر اآلِمِر الّناِهي ُقدُّ أَل

ِميِم البُْرشِى. كرَ، حتّى تَتْ وِت أَدِّ الشُّ بالصَّ

܀܀܀

ا، بالَصْمِت والَصالِة يَرتَِيض اللُه ويَ لُ َهلِ

اُه و ُسكَن يف أَعاَمِق الُنُفوِس تَْحلُ

و الَحْمُد والُشكرَاْن. يَسُمو الُحبُّ واإلمياْن، يَعلُ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٣٣: القسم األّول
ْسَمُع  يَ نَْفِيس  ِخُر  تَْفتَ ِبالرَّبِّ  ܀  ِفِمي  يف  ُه  تَْسِبَحتُ واِم  الدَّ َعَىل  ِحنْي  لِّ  كُ يف  الربَّ  أُبارُِك  ܀ 

ِني  َمْسُت الربَّ فأَجابَ تَ عِ اْسَمُه َجِميعا ܀ إِلْ رَنْفَ ُموا الربَّ َمِعي ولْ ْفرَُحوْن ܀ َعظِّ يَ ُسوَن فَ البائِ

ِنريُوا وال تَْخَز وُُجوُهُكْم ܀ إِنَّ ٰهذا البائَِس دَعا  وا فيِه واْستَ لُ َقَذيِن ܀ تَأَمَّ وَِمْن َجِميعِ أَْهواِيل أَنْ

وا  ِهْم ܀ ذُوقُ يْ َنجِّ ِقيِه َويُ َصُه ܀ يَِحلُّ َمالُك الرَّْب َحوَل ُمتَّ ِقِه َخلَّ َسِمَع الرَْب وَِمْن َجميعِ َمَضاِي فَ

ِقيِه ال  يسيِه فإِنَّ ُمتَّ يْه ܀ إِتَُّقوا الرَبَّ يا ِقدِّ ِل َعلَ وَكِّ رَُّجِل املُتَ لْ َب الرَّْب طُوىَب لِ يَ وانْظُروا ما أَطْ

ْم ِمَن الَخريِ َيشْء ܀ أملجُد  ْعِوزُُه ِمُسو الربِّ ال يُ تَ لْ اَجْت وجاَعْت وَُم اُل اْحتَ ُهْم ܀ أَالْشبَ َعوَز لَ

لآلِب واالبِن والروِح الُقدْس ِمَن اآلَن وإىل أبِد.

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 (روم ١٣/٤-٢٥)

ُه:  اَم ِقيَل لَ ثريَة، كَ ٍم كَ ا ألَُم ُه َسيَصرُي أَبً أَنَّ ِب ا َعىل َغريِ رََجاء،  ْد آَمَن إِبْرَاهيُم رَاِجيً "قَ

َناًء َعىل َوْعِد الله، َما َشكَّ وَال  ِه، (...) وِب انِ إمِْيَ ِب ْم يَْضُعْف  َك». ولَ «هَكَذا يَُكوُن نَْسلُ

ْنِجَز َما  اِدٌر أَْن يُ ِقنِي أَنَّ الله قَ َقَن ِمْلَء اليَ َد الله. وأَيْ ان، وَمجَّ ْل تََقوَّى باإلمِْيَ تَرَدَّد، بَ

ِه. " َوَعَد ِب

     
     

١٣ ١          
  

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

(لو ١/١-٢٥)

ا  َن يْ إِلَ َمها  اَم َسلَّ ْت ِعْنَدنا، كَ الَّتي مَتَّ ِرَوايًة لِألَْحَداِث  رَتِّبوَن  يُ ا أَنَّ كثرييَن أََخُذوا  مِبَ

َها  أَيُّ أَيًْضا،  ا  أَن رَأَيُْت  َها،  لَ اًما  ُخدَّ َصاُروا  ثُمَّ  َمة،  َكلِ لْ لِ اٍن  ِعيَ ُشُهوَد  ْدِء  البَ ُذ  ْن ُم انُوا  كَ َمْن 

َها،  ِت َدايَ ِب ُذ  ْن ُم ها،  لَّ كُ َها  ْعتُ بَّ تَتَ ْعَدما  بَ ِيبَها،  تَرْتِ ِبَحَسِب  َك  لَ ها  بَ تُ أَكْ أَْن  وِفيل،  يُ تِ يُف  ِ الرشَّ

ِه. ِب َت  ُوِعظْ الَّذي  الَكالِم  َة  َن ِصحَّ قَّ يَ تَتَ لِيَك  َدقيًقا،  ًعا  بُّ تَتَ

اْمرَأٌَة  لُه  ا،  يَّ أَِب ِة  ِفرْقَ ِمْن  ا،  ِريَّ زَكَ اْسُمُه  اِهٌن  كَ ُهوِديَّة،  اليَ ِك  َملِ ِهرُيوُدس،  اِم  أَيَّ اَن يف  كَ

َجِميعِ  يف  َسالَِكنْيِ  الله،  اَم  أََم ِن  يْ ارَّ بَ كِالُهاَم  ا  انَ وكَ إِليَصابَات.  اْسُمها  َهاُروَن  َناِت  بَ ِمْن 

ا  انَ وكَ َعاِقرًا،  انَْت  كَ اَت  إِليَصابَ ألَنَّ  َولَد،  ُهاَم  لَ اَن  كَ وَما  ْوم.  لَ ِبال  وأَْحَكاِمه  الرَبِّ  ا  وَصايَ

الله، يف  اَم  أََم ِة  يَّ الَكَهُنوتِ الِخْدَمِة  ِب ُقوُم  يَ ا  ِريَّ زَكَ اَن  كَ وِفياَم  اِمِهاَم.  أَيَّ َعَنا يف  طَ ْد  قَ كِالُهاَم 

َكِل  َهيْ َمْقِدَس  ْدُخَل  يَ لِ الَكَهُنوت،  َعاَدِة  ِبَحَسِب  الُقرَْعة،  ُه  تْ أََصابَ ِه،  ِت ِفرْقَ ِة  ْوبَ نَ اِء  َْن أَث

إِْحرَاِق  اِء  َْن أَث يف  الَخارِج،  يف  يَُصيلِّ  الَشْعِب  ُجْمُهوِر  لُّ  كُ اَن  وكَ ُخور.  البَ ويُْحرَِق  الرَّب 

ا  ِريَّ اْضطَرََب زَكَ فَ ُخور،  البَ ِح  َمْذبَ مَيِنِي  ِمْن َعْن  ًفا  َواِق ا  ِريَّ لِزَكَ َوتَراَءى َمالُك الرَبِّ  ُخور.  البَ

ِه الَخوف. يْ وَىل َعلَ ِحنَي رَآه، واْستَ

اُت  َك، َواْمرَأَتَُك إِلِيَصابَ تُ بَ ْت ِطلْ َقِد اْستُجيبَ ا، فَ ِريَّ ا زَكَ فَقاَل لُه املَالك: «ال تََخْف، يَ

ُه  ألَن ِثرُيون،  كَ ِدِه  ْولِ مِبَ ْفرَُح  ويَ ِتَهاج،  َوابْ رٌَح  فَ َك  لَ ويَُكوُن  ا.  يُوَحنَّ ِه  َسمِّ فَ ًنا،  ابْ َك  لَ ُد  لِ َستَ

الُقُدِس  الُروِح  ِمَن  ِىلُء  تَ َومَيْ ُمْسِكرًا،  َخْمرًا وال  يَْرشَُب  الرَّب، ال  ِر  نَظَ َعِظياًم يف  ُكوُن  َسيَ

اَم الرَبِّ  يَل إِىل الرَبِّ إلِهِهم. ويَسرُي أََم ِثرييَن ِمْن بَني إِْرسَائِ رُدُّ كَ ِه. ويَ ْعُد يف َحَشا أُمِّ َوُهَو بَ

َئ لِلرَبِّ  هيِّ َناء، والُعَصاَة إِىل ِحْكَمِة األَبْرَار، فيُ اِء إِىل األَبْ لُوَب اآلبَ رَيُدَّ قُ ِه، لِ وَّتِ ا وقُ يَّ ُروِح إِيلِ ِب

ٌخ، واْمرَأيَت  ا َشيْ اذَا أَْعرُِف  هَذا؟ فإيِنِّ أَنَ ا لِلَْمالك: «مِبَ ِريَّ ا َخرْيَ إِْعَداد». فَقاَل زَكَ ا ُمَعدًّ َشْعبً

الَواِقُف يف َحْرضَِة الله،  يُل  ُهَو ِجْربَائِ ا  اِمَها!». فأََجاَب املَالُك وقاَل لُه: «أَنَ أَيَّ َعَنْت يف  ْد طَ قَ

َكلَّم، َحتَّى  تَتَ تَْقِدُر أَْن  ا، ال  تَُكوُن َصاِمتً أَنَْت  ََك  ِبهَذا. وَها  َمَك وأُبَرشِّ لِّ ْد أُرِْسلُْت ألُكَ وقَ

اَن  وكَ ِه».  أََوانِ يف  ِتمُّ  َسيَ الَّذي  ِبَكالِمي  تُؤِْمْن  ْم  لَ ألَنََّك  ذلَِك،  ِفيِه  ْحُدُث  يَ الَّذي  ْوِم  اليَ

َكل. الَهيْ َمْقِدِس  ِه يف  ائِ إِبْطَ ِمْن  ُب  َعجَّ تَ ويَ ا،  ِريَّ زَكَ ِظُر  تَ ْن يَ الَشْعُب 

املَْقِدس،  يف  ا  ُرْؤيَ رَأَى  ُه  أَنَّ وا  فأَْدرَكُ َمُهم،  َكلِّ يُ أَْن  اِدرًا  قَ ُكْن  يَ ْم  لَ ا،  ريَّ زَكَ َخرََج  ولَامَّ 

ْعَد  بَ ِه.  ِت يْ بَ إِىل  َمَىض  ِخْدَمِتِه،  اُم  أَيَّ ْت  مَتَّ ولَامَّ  أَبَْكم.  ِقَي  وبَ ِباإلَِشارَة،  ِهم  يْ إِلَ يُشرُي  اَن  وكَ

تَُقول:  هَكذا  أَْشُهر، وِهَي  أَْمرََها َخْمَسَة  َمْت  تَ إِلِيَصابَات، وكَ ُُه  اْمرَأَت ِت  َك األَيَّام، َحَملَ لْ تِ

نْيِ الَناس!». ي ِمْن بَ زيَل الَعاَر َعنِّ يُ َر إِيلَّ ِفيَها، لِ اِم الَّتي نَظَ َع الرَبُّ إِيلَّ، يف األَيَّ َصَن

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس توفيق الّراعي)

ا  ُه زكريّ لُ ا، الّتي هي بشارة ملن ميثّ ر يف األحِد األوّل من زمِن امليالد، بشارة زكريّ نتذكّ

َقد قدرة إيالد البنني لله  بالنسبة لشعب الله املختار، الذي وصل من العقم، إىل درجٍة فَ

ا  كام كان ينتظر الله منه. نجد يف إنجيل بشارة زكريّا حديثًا بني اللِه والشعب، فزكريّ

هو ُمنتَدٌب من الشعب، واملالك هو ُممثّل الله. 

أحد بشارة زكرّيا

املزامري مثالً  أبًدا، ففي  القديم مل يُكن الصمت عقاباً  العهد  أنّه يف  تجدر اإلشارة 

ا يجب أن نعرَِف متى  كان الصمت يعني االنتظار. وبالتايل حتّى نفهَم سبََب صمِت زكريّ

َم زكريا: عندما ُسِئَل عن اسم ابنِه وليَس عندما ُولَِد! وبالتايل فهذا هو سبَُب صمتِه.  تكلّ

إّن دعوة زكريا هي للتأّمل بحنان الله واكتشاف هذا الحنان. من هذا املنطلق ميكننا 

أن نفهم أّن كّل التدبري اإللهّي هو وفاٌء من الله لذاته هو الّذي وعد وعاهد اإلنسان، أنّه 

ا  إله أحياء وليس إله أموات، إله يريد حياة وخالص اإلنسان ال موته. وعندما يُسأُل زكريّ

يُكتُب  للرشيعة  جديدٍة  ألواٍح  أمام  أصبحنا  أنّنا  أي  لوٍح  عىل  يكتبُه  الصبي  اسم  عن 

عليها حناُن الله.

ثالث شخصّيات من خاللهم نفهم أكرث أهمّية االستعداد للقاء الرّب:

املالك جربائيل: ذهب ليعلن البرشى حيث ال رجاء وال أمل. أمام هذا اإلعالن يجب عىل  ܀ 
ا للّشعب يحمل برشى الله، يجب أن يرى الناس  كّل َمن اكتشف حّب الله أن يكون مالكً

فيه والدة حيث العقم ورجاًء حيث ال رجاء. املستحيل ممكٌن مع الله بخاصة وأن كلمة 

ا. ا وخوفً ا وإحباطً الله قادرة عىل كلِّ يشء وهي ليست نعيً

܀ الكاهن زكريا: بالقرعة اختري زكريا، لكنَّ تدبرَي الله الخاليص هو الذي سيتّم، من يؤمن 
سيلتقي الرّب ويتحقق وعَده له. مهام طال وقت االنتظار، الرّب يأيت إذ محبته وحكمته 

تتخطّى الزَّمن وتعطي الوقت لإلنسان لينفتح إليها.

ا  مدعوًا ليعلَن كلمَة اللِه منذ  ܀ يوحنا املعمدان: قاَل املالُك: إنَّ يوحنا املعمدان سيكون نبيًّ
البداية. أنا كانساٍن معّمٍد مدعوٍّ ألن أعرَف هويّتي: أنت أيّها اإلنسان نبّي العهد الجديد. 

نبّي اليوم هو الذي يحّرض مجيء الرّب ويعلن الحّق بوجه امللوك. الناس تريد أن تسمع 

يكوَن  أن  ه  حياتِ يف  الحيِّ  اللِه  حضوَر  اكتشف  َمن  كّل  عىل  لهذا  الصادقة  الله  كلمة 

كيوحّنا شاهًدا لحناِن الله وصوتًا صارًخا لهذا الحّب يف العامل.

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 (...)

ا الكاِهِن  ِريَّ لِزَكَ الّتي احتفلنا بها يف تَذكاِر بشارة املَالك  أَيُّها الربُّ اإلله َصَالتَنا،  ْل  إقبَ

وإمياٍن،  ِبِصدٍق  َنخُدَمَك  فَ ة،  اإللِهيَّ أَنوارََك  ا  يَن َعلَ َوأَِفْض  بارِكنا  املَعَمَدان.  ا  يُوَحنَّ يالِد  مبِ

يَقِة أَجَمع، إىل األبد. ِذيَع َمجَدَك ِبَشارًَة صارَِخة يف الَخلِ َونُ ْدِسَك،  يف َهيَكِل قُ

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن ا�ِميالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
يا رّب إىل الّسامء محّبُتك

َك. َك وإىل الغيوِم أمانتُ تُ يا ربُّ إىل السامِء محبّ

َك مثُل الجباِل وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم. ܀ عدلُ

البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون. تَك، إنَّ بني  اللهّم ما أمثَن محبّ ܀ 

نُعايُن النور. ܀ يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة، وبنورَِك 



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

ُه  َكِة الُعلِويِّني رُُسًال لَ بَعُث باملالئِ ها الُنوُر املَِجيُد الّذي يَ أَيُّ

ا، وَنَقِّ  َنا، وَقَدِّس أَجَسادَنَ وبَ لُ ة، أَِضئ قُ يَّ ِن الُسفلِ إىل املََساكِ

يَك وإىل  كَر والتَّسِبيَح إلَ ُجوَد والشُّ َم السُّ َقدِّ ُن ا، لِ رَنَ َضامئِ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ أَِب

(صالة صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن َحْسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نُور)

ا ال تََخف، قاَل املَالُك ويَا، زكريّ لُ َهلِ

َك إبٌن َمالُك ُد لَ ولَ ا يُ َحقًّ

وُِّموا دَرَب الَفاِدي. َناِدي: قَ وَادي يُ يف البَ

܀܀܀

يَف يُجَنى ُعنُقوٌد ِمْن ُغصٍن ياِبْس ا، كَ ويَ لُ َهلِ

رَدَّ الكاِهُن الَشيُخ بالَصوِت الهاِمْس

ِحقُّ اإلمياْن. أَمٌر لَيَس باإلمكاْن، ال يَستَ

܀܀܀

َقوِل اللِه َهْنَت ِب ا استَ ِريَّ ا، زَكَ ويَ لُ َهلِ

وِس الَقِديِر اآلِمِر الّناِهي ُقدُّ أَل

ِميِم البُْرشِى. كرَ، حتّى تَتْ وِت أَدِّ الشُّ بالصَّ

܀܀܀

ا، بالَصْمِت والَصالِة يَرتَِيض اللُه ويَ لُ َهلِ

اُه و ُسكَن يف أَعاَمِق الُنُفوِس تَْحلُ

و الَحْمُد والُشكرَاْن. يَسُمو الُحبُّ واإلمياْن، يَعلُ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٣٣: القسم األّول
ْسَمُع  يَ نَْفِيس  ِخُر  تَْفتَ ِبالرَّبِّ  ܀  ِفِمي  يف  ُه  تَْسِبَحتُ واِم  الدَّ َعَىل  ِحنْي  لِّ  كُ يف  الربَّ  أُبارُِك  ܀ 

ِني  َمْسُت الربَّ فأَجابَ تَ عِ اْسَمُه َجِميعا ܀ إِلْ رَنْفَ ُموا الربَّ َمِعي ولْ ْفرَُحوْن ܀ َعظِّ يَ ُسوَن فَ البائِ

ِنريُوا وال تَْخَز وُُجوُهُكْم ܀ إِنَّ ٰهذا البائَِس دَعا  وا فيِه واْستَ لُ َقَذيِن ܀ تَأَمَّ وَِمْن َجِميعِ أَْهواِيل أَنْ

وا  ِهْم ܀ ذُوقُ يْ َنجِّ ِقيِه َويُ َصُه ܀ يَِحلُّ َمالُك الرَّْب َحوَل ُمتَّ ِقِه َخلَّ َسِمَع الرَْب وَِمْن َجميعِ َمَضاِي فَ

ِقيِه ال  يسيِه فإِنَّ ُمتَّ يْه ܀ إِتَُّقوا الرَبَّ يا ِقدِّ ِل َعلَ وَكِّ رَُّجِل املُتَ لْ َب الرَّْب طُوىَب لِ يَ وانْظُروا ما أَطْ

ْم ِمَن الَخريِ َيشْء ܀ أملجُد  ْعِوزُُه ِمُسو الربِّ ال يُ تَ لْ اَجْت وجاَعْت وَُم اُل اْحتَ ُهْم ܀ أَالْشبَ َعوَز لَ

لآلِب واالبِن والروِح الُقدْس ِمَن اآلَن وإىل أبِد.

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 (روم ١٣/٤-٢٥)

ُه:  اَم ِقيَل لَ ثريَة، كَ ٍم كَ ا ألَُم ُه َسيَصرُي أَبً أَنَّ ِب ا َعىل َغريِ رََجاء،  ْد آَمَن إِبْرَاهيُم رَاِجيً "قَ

َناًء َعىل َوْعِد الله، َما َشكَّ وَال  ِه، (...) وِب انِ إمِْيَ ِب ْم يَْضُعْف  َك». ولَ «هَكَذا يَُكوُن نَْسلُ

ْنِجَز َما  اِدٌر أَْن يُ ِقنِي أَنَّ الله قَ َقَن ِمْلَء اليَ َد الله. وأَيْ ان، وَمجَّ ْل تََقوَّى باإلمِْيَ تَرَدَّد، بَ

ِه. " َوَعَد ِب

     
     

١٣ ١          
  

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

(لو ١/١-٢٥)

ا  َن يْ إِلَ َمها  اَم َسلَّ ْت ِعْنَدنا، كَ الَّتي مَتَّ ِرَوايًة لِألَْحَداِث  رَتِّبوَن  يُ ا أَنَّ كثرييَن أََخُذوا  مِبَ

َها  أَيُّ أَيًْضا،  ا  أَن رَأَيُْت  َها،  لَ اًما  ُخدَّ َصاُروا  ثُمَّ  َمة،  َكلِ لْ لِ اٍن  ِعيَ ُشُهوَد  ْدِء  البَ ُذ  ْن ُم انُوا  كَ َمْن 

َها،  ِت َدايَ ِب ُذ  ْن ُم ها،  لَّ كُ َها  ْعتُ بَّ تَتَ ْعَدما  بَ ِيبَها،  تَرْتِ ِبَحَسِب  َك  لَ ها  بَ تُ أَكْ أَْن  وِفيل،  يُ تِ يُف  ِ الرشَّ

ِه. ِب َت  ُوِعظْ الَّذي  الَكالِم  َة  َن ِصحَّ قَّ يَ تَتَ لِيَك  َدقيًقا،  ًعا  بُّ تَتَ

اْمرَأٌَة  لُه  ا،  يَّ أَِب ِة  ِفرْقَ ِمْن  ا،  ِريَّ زَكَ اْسُمُه  اِهٌن  كَ ُهوِديَّة،  اليَ ِك  َملِ ِهرُيوُدس،  اِم  أَيَّ اَن يف  كَ

َجِميعِ  يف  َسالَِكنْيِ  الله،  اَم  أََم ِن  يْ ارَّ بَ كِالُهاَم  ا  انَ وكَ إِليَصابَات.  اْسُمها  َهاُروَن  َناِت  بَ ِمْن 

ا  انَ وكَ َعاِقرًا،  انَْت  كَ اَت  إِليَصابَ ألَنَّ  َولَد،  ُهاَم  لَ اَن  كَ وَما  ْوم.  لَ ِبال  وأَْحَكاِمه  الرَبِّ  ا  وَصايَ

الله، يف  اَم  أََم ِة  يَّ الَكَهُنوتِ الِخْدَمِة  ِب ُقوُم  يَ ا  ِريَّ زَكَ اَن  كَ وِفياَم  اِمِهاَم.  أَيَّ َعَنا يف  طَ ْد  قَ كِالُهاَم 

َكِل  َهيْ َمْقِدَس  ْدُخَل  يَ لِ الَكَهُنوت،  َعاَدِة  ِبَحَسِب  الُقرَْعة،  ُه  تْ أََصابَ ِه،  ِت ِفرْقَ ِة  ْوبَ نَ اِء  َْن أَث

إِْحرَاِق  اِء  َْن أَث يف  الَخارِج،  يف  يَُصيلِّ  الَشْعِب  ُجْمُهوِر  لُّ  كُ اَن  وكَ ُخور.  البَ ويُْحرَِق  الرَّب 

ا  ِريَّ اْضطَرََب زَكَ فَ ُخور،  البَ ِح  َمْذبَ مَيِنِي  ِمْن َعْن  ًفا  َواِق ا  ِريَّ لِزَكَ َوتَراَءى َمالُك الرَبِّ  ُخور.  البَ

ِه الَخوف. يْ وَىل َعلَ ِحنَي رَآه، واْستَ
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اُت  َك، َواْمرَأَتَُك إِلِيَصابَ تُ بَ ْت ِطلْ َقِد اْستُجيبَ ا، فَ ِريَّ ا زَكَ فَقاَل لُه املَالك: «ال تََخْف، يَ

ُه  ألَن ِثرُيون،  كَ ِدِه  ْولِ مِبَ ْفرَُح  ويَ ِتَهاج،  َوابْ رٌَح  فَ َك  لَ ويَُكوُن  ا.  يُوَحنَّ ِه  َسمِّ فَ ًنا،  ابْ َك  لَ ُد  لِ َستَ

الُقُدِس  الُروِح  ِمَن  ِىلُء  تَ َومَيْ ُمْسِكرًا،  َخْمرًا وال  يَْرشَُب  الرَّب، ال  ِر  نَظَ َعِظياًم يف  ُكوُن  َسيَ

اَم الرَبِّ  يَل إِىل الرَبِّ إلِهِهم. ويَسرُي أََم ِثرييَن ِمْن بَني إِْرسَائِ رُدُّ كَ ِه. ويَ ْعُد يف َحَشا أُمِّ َوُهَو بَ

َئ لِلرَبِّ  هيِّ َناء، والُعَصاَة إِىل ِحْكَمِة األَبْرَار، فيُ اِء إِىل األَبْ لُوَب اآلبَ رَيُدَّ قُ ِه، لِ وَّتِ ا وقُ يَّ ُروِح إِيلِ ِب

ٌخ، واْمرَأيَت  ا َشيْ اذَا أَْعرُِف  هَذا؟ فإيِنِّ أَنَ ا لِلَْمالك: «مِبَ ِريَّ ا َخرْيَ إِْعَداد». فَقاَل زَكَ ا ُمَعدًّ َشْعبً

الَواِقُف يف َحْرضَِة الله،  يُل  ُهَو ِجْربَائِ ا  اِمَها!». فأََجاَب املَالُك وقاَل لُه: «أَنَ أَيَّ َعَنْت يف  ْد طَ قَ

َكلَّم، َحتَّى  تَتَ تَْقِدُر أَْن  ا، ال  تَُكوُن َصاِمتً أَنَْت  ََك  ِبهَذا. وَها  َمَك وأُبَرشِّ لِّ ْد أُرِْسلُْت ألُكَ وقَ

اَن  وكَ ِه».  أََوانِ يف  ِتمُّ  َسيَ الَّذي  ِبَكالِمي  تُؤِْمْن  ْم  لَ ألَنََّك  ذلَِك،  ِفيِه  ْحُدُث  يَ الَّذي  ْوِم  اليَ

َكل. الَهيْ َمْقِدِس  ِه يف  ائِ إِبْطَ ِمْن  ُب  َعجَّ تَ ويَ ا،  ِريَّ زَكَ ِظُر  تَ ْن يَ الَشْعُب 

املَْقِدس،  يف  ا  ُرْؤيَ رَأَى  ُه  أَنَّ وا  فأَْدرَكُ َمُهم،  َكلِّ يُ أَْن  اِدرًا  قَ ُكْن  يَ ْم  لَ ا،  ريَّ زَكَ َخرََج  ولَامَّ 

ْعَد  بَ ِه.  ِت يْ بَ إِىل  َمَىض  ِخْدَمِتِه،  اُم  أَيَّ ْت  مَتَّ ولَامَّ  أَبَْكم.  ِقَي  وبَ ِباإلَِشارَة،  ِهم  يْ إِلَ يُشرُي  اَن  وكَ

تَُقول:  هَكذا  أَْشُهر، وِهَي  أَْمرََها َخْمَسَة  َمْت  تَ إِلِيَصابَات، وكَ ُُه  اْمرَأَت ِت  َك األَيَّام، َحَملَ لْ تِ

نْيِ الَناس!». ي ِمْن بَ زيَل الَعاَر َعنِّ يُ َر إِيلَّ ِفيَها، لِ اِم الَّتي نَظَ َع الرَبُّ إِيلَّ، يف األَيَّ َصَن

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس توفيق الّراعي)

ا  ُه زكريّ لُ ا، الّتي هي بشارة ملن ميثّ ر يف األحِد األوّل من زمِن امليالد، بشارة زكريّ نتذكّ

َقد قدرة إيالد البنني لله  بالنسبة لشعب الله املختار، الذي وصل من العقم، إىل درجٍة فَ

ا  كام كان ينتظر الله منه. نجد يف إنجيل بشارة زكريّا حديثًا بني اللِه والشعب، فزكريّ

هو ُمنتَدٌب من الشعب، واملالك هو ُممثّل الله. 

أحد بشارة زكرّيا

املزامري مثالً  أبًدا، ففي  القديم مل يُكن الصمت عقاباً  العهد  أنّه يف  تجدر اإلشارة 

ا يجب أن نعرَِف متى  كان الصمت يعني االنتظار. وبالتايل حتّى نفهَم سبََب صمِت زكريّ

َم زكريا: عندما ُسِئَل عن اسم ابنِه وليَس عندما ُولَِد! وبالتايل فهذا هو سبَُب صمتِه.  تكلّ

إّن دعوة زكريا هي للتأّمل بحنان الله واكتشاف هذا الحنان. من هذا املنطلق ميكننا 

أن نفهم أّن كّل التدبري اإللهّي هو وفاٌء من الله لذاته هو الّذي وعد وعاهد اإلنسان، أنّه 

ا  إله أحياء وليس إله أموات، إله يريد حياة وخالص اإلنسان ال موته. وعندما يُسأُل زكريّ

يُكتُب  للرشيعة  جديدٍة  ألواٍح  أمام  أصبحنا  أنّنا  أي  لوٍح  عىل  يكتبُه  الصبي  اسم  عن 

عليها حناُن الله.

ثالث شخصّيات من خاللهم نفهم أكرث أهمّية االستعداد للقاء الرّب:

املالك جربائيل: ذهب ليعلن البرشى حيث ال رجاء وال أمل. أمام هذا اإلعالن يجب عىل  ܀ 
ا للّشعب يحمل برشى الله، يجب أن يرى الناس  كّل َمن اكتشف حّب الله أن يكون مالكً

فيه والدة حيث العقم ورجاًء حيث ال رجاء. املستحيل ممكٌن مع الله بخاصة وأن كلمة 

ا. ا وخوفً ا وإحباطً الله قادرة عىل كلِّ يشء وهي ليست نعيً

܀ الكاهن زكريا: بالقرعة اختري زكريا، لكنَّ تدبرَي الله الخاليص هو الذي سيتّم، من يؤمن 
سيلتقي الرّب ويتحقق وعَده له. مهام طال وقت االنتظار، الرّب يأيت إذ محبته وحكمته 

تتخطّى الزَّمن وتعطي الوقت لإلنسان لينفتح إليها.

ا  مدعوًا ليعلَن كلمَة اللِه منذ  ܀ يوحنا املعمدان: قاَل املالُك: إنَّ يوحنا املعمدان سيكون نبيًّ
البداية. أنا كانساٍن معّمٍد مدعوٍّ ألن أعرَف هويّتي: أنت أيّها اإلنسان نبّي العهد الجديد. 

نبّي اليوم هو الذي يحّرض مجيء الرّب ويعلن الحّق بوجه امللوك. الناس تريد أن تسمع 

يكوَن  أن  ه  حياتِ يف  الحيِّ  اللِه  حضوَر  اكتشف  َمن  كّل  عىل  لهذا  الصادقة  الله  كلمة 

كيوحّنا شاهًدا لحناِن الله وصوتًا صارًخا لهذا الحّب يف العامل.

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 (...)

ا الكاِهِن  ِريَّ لِزَكَ الّتي احتفلنا بها يف تَذكاِر بشارة املَالك  أَيُّها الربُّ اإلله َصَالتَنا،  ْل  إقبَ

وإمياٍن،  ِبِصدٍق  َنخُدَمَك  فَ ة،  اإللِهيَّ أَنوارََك  ا  يَن َعلَ َوأَِفْض  بارِكنا  املَعَمَدان.  ا  يُوَحنَّ يالِد  مبِ

يَقِة أَجَمع، إىل األبد. ِذيَع َمجَدَك ِبَشارًَة صارَِخة يف الَخلِ َونُ ْدِسَك،  يف َهيَكِل قُ

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن ا�ِميالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
يا رّب إىل الّسامء محّبُتك

َك. َك وإىل الغيوِم أمانتُ تُ يا ربُّ إىل السامِء محبّ

َك مثُل الجباِل وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم. ܀ عدلُ

البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون. تَك، إنَّ بني  اللهّم ما أمثَن محبّ ܀ 

نُعايُن النور. ܀ يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة، وبنورَِك 



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

ُه  َكِة الُعلِويِّني رُُسًال لَ بَعُث باملالئِ ها الُنوُر املَِجيُد الّذي يَ أَيُّ

ا، وَنَقِّ  َنا، وَقَدِّس أَجَسادَنَ وبَ لُ ة، أَِضئ قُ يَّ ِن الُسفلِ إىل املََساكِ

يَك وإىل  كَر والتَّسِبيَح إلَ ُجوَد والشُّ َم السُّ َقدِّ ُن ا، لِ رَنَ َضامئِ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ أَِب

(صالة صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن َحْسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نُور)

ا ال تََخف، قاَل املَالُك ويَا، زكريّ لُ َهلِ

َك إبٌن َمالُك ُد لَ ولَ ا يُ َحقًّ

وُِّموا دَرَب الَفاِدي. َناِدي: قَ وَادي يُ يف البَ

܀܀܀

يَف يُجَنى ُعنُقوٌد ِمْن ُغصٍن ياِبْس ا، كَ ويَ لُ َهلِ

رَدَّ الكاِهُن الَشيُخ بالَصوِت الهاِمْس

ِحقُّ اإلمياْن. أَمٌر لَيَس باإلمكاْن، ال يَستَ

܀܀܀

َقوِل اللِه َهْنَت ِب ا استَ ِريَّ ا، زَكَ ويَ لُ َهلِ

وِس الَقِديِر اآلِمِر الّناِهي ُقدُّ أَل

ِميِم البُْرشِى. كرَ، حتّى تَتْ وِت أَدِّ الشُّ بالصَّ

܀܀܀

ا، بالَصْمِت والَصالِة يَرتَِيض اللُه ويَ لُ َهلِ

اُه و ُسكَن يف أَعاَمِق الُنُفوِس تَْحلُ

و الَحْمُد والُشكرَاْن. يَسُمو الُحبُّ واإلمياْن، يَعلُ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٣٣: القسم األّول
ْسَمُع  يَ نَْفِيس  ِخُر  تَْفتَ ِبالرَّبِّ  ܀  ِفِمي  يف  ُه  تَْسِبَحتُ واِم  الدَّ َعَىل  ِحنْي  لِّ  كُ يف  الربَّ  أُبارُِك  ܀ 

ِني  َمْسُت الربَّ فأَجابَ تَ عِ اْسَمُه َجِميعا ܀ إِلْ رَنْفَ ُموا الربَّ َمِعي ولْ ْفرَُحوْن ܀ َعظِّ يَ ُسوَن فَ البائِ

ِنريُوا وال تَْخَز وُُجوُهُكْم ܀ إِنَّ ٰهذا البائَِس دَعا  وا فيِه واْستَ لُ َقَذيِن ܀ تَأَمَّ وَِمْن َجِميعِ أَْهواِيل أَنْ

وا  ِهْم ܀ ذُوقُ يْ َنجِّ ِقيِه َويُ َصُه ܀ يَِحلُّ َمالُك الرَّْب َحوَل ُمتَّ ِقِه َخلَّ َسِمَع الرَْب وَِمْن َجميعِ َمَضاِي فَ

ِقيِه ال  يسيِه فإِنَّ ُمتَّ يْه ܀ إِتَُّقوا الرَبَّ يا ِقدِّ ِل َعلَ وَكِّ رَُّجِل املُتَ لْ َب الرَّْب طُوىَب لِ يَ وانْظُروا ما أَطْ

ْم ِمَن الَخريِ َيشْء ܀ أملجُد  ْعِوزُُه ِمُسو الربِّ ال يُ تَ لْ اَجْت وجاَعْت وَُم اُل اْحتَ ُهْم ܀ أَالْشبَ َعوَز لَ

لآلِب واالبِن والروِح الُقدْس ِمَن اآلَن وإىل أبِد.

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 (روم ١٣/٤-٢٥)

ُه:  اَم ِقيَل لَ ثريَة، كَ ٍم كَ ا ألَُم ُه َسيَصرُي أَبً أَنَّ ِب ا َعىل َغريِ رََجاء،  ْد آَمَن إِبْرَاهيُم رَاِجيً "قَ

َناًء َعىل َوْعِد الله، َما َشكَّ وَال  ِه، (...) وِب انِ إمِْيَ ِب ْم يَْضُعْف  َك». ولَ «هَكَذا يَُكوُن نَْسلُ

ْنِجَز َما  اِدٌر أَْن يُ ِقنِي أَنَّ الله قَ َقَن ِمْلَء اليَ َد الله. وأَيْ ان، وَمجَّ ْل تََقوَّى باإلمِْيَ تَرَدَّد، بَ

ِه. " َوَعَد ِب

     
     

١٣ ١          
  

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

(لو ١/١-٢٥)

ا  َن يْ إِلَ َمها  اَم َسلَّ ْت ِعْنَدنا، كَ الَّتي مَتَّ ِرَوايًة لِألَْحَداِث  رَتِّبوَن  يُ ا أَنَّ كثرييَن أََخُذوا  مِبَ

َها  أَيُّ أَيًْضا،  ا  أَن رَأَيُْت  َها،  لَ اًما  ُخدَّ َصاُروا  ثُمَّ  َمة،  َكلِ لْ لِ اٍن  ِعيَ ُشُهوَد  ْدِء  البَ ُذ  ْن ُم انُوا  كَ َمْن 

َها،  ِت َدايَ ِب ُذ  ْن ُم ها،  لَّ كُ َها  ْعتُ بَّ تَتَ ْعَدما  بَ ِيبَها،  تَرْتِ ِبَحَسِب  َك  لَ ها  بَ تُ أَكْ أَْن  وِفيل،  يُ تِ يُف  ِ الرشَّ

ِه. ِب َت  ُوِعظْ الَّذي  الَكالِم  َة  َن ِصحَّ قَّ يَ تَتَ لِيَك  َدقيًقا،  ًعا  بُّ تَتَ

اْمرَأٌَة  لُه  ا،  يَّ أَِب ِة  ِفرْقَ ِمْن  ا،  ِريَّ زَكَ اْسُمُه  اِهٌن  كَ ُهوِديَّة،  اليَ ِك  َملِ ِهرُيوُدس،  اِم  أَيَّ اَن يف  كَ

َجِميعِ  يف  َسالَِكنْيِ  الله،  اَم  أََم ِن  يْ ارَّ بَ كِالُهاَم  ا  انَ وكَ إِليَصابَات.  اْسُمها  َهاُروَن  َناِت  بَ ِمْن 

ا  انَ وكَ َعاِقرًا،  انَْت  كَ اَت  إِليَصابَ ألَنَّ  َولَد،  ُهاَم  لَ اَن  كَ وَما  ْوم.  لَ ِبال  وأَْحَكاِمه  الرَبِّ  ا  وَصايَ

الله، يف  اَم  أََم ِة  يَّ الَكَهُنوتِ الِخْدَمِة  ِب ُقوُم  يَ ا  ِريَّ زَكَ اَن  كَ وِفياَم  اِمِهاَم.  أَيَّ َعَنا يف  طَ ْد  قَ كِالُهاَم 

َكِل  َهيْ َمْقِدَس  ْدُخَل  يَ لِ الَكَهُنوت،  َعاَدِة  ِبَحَسِب  الُقرَْعة،  ُه  تْ أََصابَ ِه،  ِت ِفرْقَ ِة  ْوبَ نَ اِء  َْن أَث

إِْحرَاِق  اِء  َْن أَث يف  الَخارِج،  يف  يَُصيلِّ  الَشْعِب  ُجْمُهوِر  لُّ  كُ اَن  وكَ ُخور.  البَ ويُْحرَِق  الرَّب 

ا  ِريَّ اْضطَرََب زَكَ فَ ُخور،  البَ ِح  َمْذبَ مَيِنِي  ِمْن َعْن  ًفا  َواِق ا  ِريَّ لِزَكَ َوتَراَءى َمالُك الرَبِّ  ُخور.  البَ

ِه الَخوف. يْ وَىل َعلَ ِحنَي رَآه، واْستَ

اُت  َك، َواْمرَأَتَُك إِلِيَصابَ تُ بَ ْت ِطلْ َقِد اْستُجيبَ ا، فَ ِريَّ ا زَكَ فَقاَل لُه املَالك: «ال تََخْف، يَ

ُه  ألَن ِثرُيون،  كَ ِدِه  ْولِ مِبَ ْفرَُح  ويَ ِتَهاج،  َوابْ رٌَح  فَ َك  لَ ويَُكوُن  ا.  يُوَحنَّ ِه  َسمِّ فَ ًنا،  ابْ َك  لَ ُد  لِ َستَ

الُقُدِس  الُروِح  ِمَن  ِىلُء  تَ َومَيْ ُمْسِكرًا،  َخْمرًا وال  يَْرشَُب  الرَّب، ال  ِر  نَظَ َعِظياًم يف  ُكوُن  َسيَ

اَم الرَبِّ  يَل إِىل الرَبِّ إلِهِهم. ويَسرُي أََم ِثرييَن ِمْن بَني إِْرسَائِ رُدُّ كَ ِه. ويَ ْعُد يف َحَشا أُمِّ َوُهَو بَ

َئ لِلرَبِّ  هيِّ َناء، والُعَصاَة إِىل ِحْكَمِة األَبْرَار، فيُ اِء إِىل األَبْ لُوَب اآلبَ رَيُدَّ قُ ِه، لِ وَّتِ ا وقُ يَّ ُروِح إِيلِ ِب

ٌخ، واْمرَأيَت  ا َشيْ اذَا أَْعرُِف  هَذا؟ فإيِنِّ أَنَ ا لِلَْمالك: «مِبَ ِريَّ ا َخرْيَ إِْعَداد». فَقاَل زَكَ ا ُمَعدًّ َشْعبً

الَواِقُف يف َحْرضَِة الله،  يُل  ُهَو ِجْربَائِ ا  اِمَها!». فأََجاَب املَالُك وقاَل لُه: «أَنَ أَيَّ َعَنْت يف  ْد طَ قَ

َكلَّم، َحتَّى  تَتَ تَْقِدُر أَْن  ا، ال  تَُكوُن َصاِمتً أَنَْت  ََك  ِبهَذا. وَها  َمَك وأُبَرشِّ لِّ ْد أُرِْسلُْت ألُكَ وقَ

اَن  وكَ ِه».  أََوانِ يف  ِتمُّ  َسيَ الَّذي  ِبَكالِمي  تُؤِْمْن  ْم  لَ ألَنََّك  ذلَِك،  ِفيِه  ْحُدُث  يَ الَّذي  ْوِم  اليَ

َكل. الَهيْ َمْقِدِس  ِه يف  ائِ إِبْطَ ِمْن  ُب  َعجَّ تَ ويَ ا،  ِريَّ زَكَ ِظُر  تَ ْن يَ الَشْعُب 

املَْقِدس،  يف  ا  ُرْؤيَ رَأَى  ُه  أَنَّ وا  فأَْدرَكُ َمُهم،  َكلِّ يُ أَْن  اِدرًا  قَ ُكْن  يَ ْم  لَ ا،  ريَّ زَكَ َخرََج  ولَامَّ 

ْعَد  بَ ِه.  ِت يْ بَ إِىل  َمَىض  ِخْدَمِتِه،  اُم  أَيَّ ْت  مَتَّ ولَامَّ  أَبَْكم.  ِقَي  وبَ ِباإلَِشارَة،  ِهم  يْ إِلَ يُشرُي  اَن  وكَ

تَُقول:  هَكذا  أَْشُهر، وِهَي  أَْمرََها َخْمَسَة  َمْت  تَ إِلِيَصابَات، وكَ ُُه  اْمرَأَت ِت  َك األَيَّام، َحَملَ لْ تِ

نْيِ الَناس!». ي ِمْن بَ زيَل الَعاَر َعنِّ يُ َر إِيلَّ ِفيَها، لِ اِم الَّتي نَظَ َع الرَبُّ إِيلَّ، يف األَيَّ َصَن

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس توفيق الّراعي)

ا  ُه زكريّ لُ ا، الّتي هي بشارة ملن ميثّ ر يف األحِد األوّل من زمِن امليالد، بشارة زكريّ نتذكّ

َقد قدرة إيالد البنني لله  بالنسبة لشعب الله املختار، الذي وصل من العقم، إىل درجٍة فَ

ا  كام كان ينتظر الله منه. نجد يف إنجيل بشارة زكريّا حديثًا بني اللِه والشعب، فزكريّ

هو ُمنتَدٌب من الشعب، واملالك هو ُممثّل الله. 
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٦ أحد بشارة زكرّيا

املزامري مثالً  أبًدا، ففي  القديم مل يُكن الصمت عقاباً  العهد  أنّه يف  تجدر اإلشارة 

ا يجب أن نعرَِف متى  كان الصمت يعني االنتظار. وبالتايل حتّى نفهَم سبََب صمِت زكريّ

َم زكريا: عندما ُسِئَل عن اسم ابنِه وليَس عندما ُولَِد! وبالتايل فهذا هو سبَُب صمتِه.  تكلّ

إّن دعوة زكريا هي للتأّمل بحنان الله واكتشاف هذا الحنان. من هذا املنطلق ميكننا 

أن نفهم أّن كّل التدبري اإللهّي هو وفاٌء من الله لذاته هو الّذي وعد وعاهد اإلنسان، أنّه 

ا  إله أحياء وليس إله أموات، إله يريد حياة وخالص اإلنسان ال موته. وعندما يُسأُل زكريّ

يُكتُب  للرشيعة  جديدٍة  ألواٍح  أمام  أصبحنا  أنّنا  أي  لوٍح  عىل  يكتبُه  الصبي  اسم  عن 

عليها حناُن الله.

ثالث شخصّيات من خاللهم نفهم أكرث أهمّية االستعداد للقاء الرّب:

املالك جربائيل: ذهب ليعلن البرشى حيث ال رجاء وال أمل. أمام هذا اإلعالن يجب عىل  ܀ 
ا للّشعب يحمل برشى الله، يجب أن يرى الناس  كّل َمن اكتشف حّب الله أن يكون مالكً

فيه والدة حيث العقم ورجاًء حيث ال رجاء. املستحيل ممكٌن مع الله بخاصة وأن كلمة 

ا. ا وخوفً ا وإحباطً الله قادرة عىل كلِّ يشء وهي ليست نعيً

܀ الكاهن زكريا: بالقرعة اختري زكريا، لكنَّ تدبرَي الله الخاليص هو الذي سيتّم، من يؤمن 
سيلتقي الرّب ويتحقق وعَده له. مهام طال وقت االنتظار، الرّب يأيت إذ محبته وحكمته 

تتخطّى الزَّمن وتعطي الوقت لإلنسان لينفتح إليها.

ا  مدعوًا ليعلَن كلمَة اللِه منذ  ܀ يوحنا املعمدان: قاَل املالُك: إنَّ يوحنا املعمدان سيكون نبيًّ
البداية. أنا كانساٍن معّمٍد مدعوٍّ ألن أعرَف هويّتي: أنت أيّها اإلنسان نبّي العهد الجديد. 

نبّي اليوم هو الذي يحّرض مجيء الرّب ويعلن الحّق بوجه امللوك. الناس تريد أن تسمع 

يكوَن  أن  ه  حياتِ يف  الحيِّ  اللِه  حضوَر  اكتشف  َمن  كّل  عىل  لهذا  الصادقة  الله  كلمة 

كيوحّنا شاهًدا لحناِن الله وصوتًا صارًخا لهذا الحّب يف العامل.

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 (...)

ا الكاِهِن  ِريَّ لِزَكَ الّتي احتفلنا بها يف تَذكاِر بشارة املَالك  أَيُّها الربُّ اإلله َصَالتَنا،  ْل  إقبَ

وإمياٍن،  ِبِصدٍق  َنخُدَمَك  فَ ة،  اإللِهيَّ أَنوارََك  ا  يَن َعلَ َوأَِفْض  بارِكنا  املَعَمَدان.  ا  يُوَحنَّ يالِد  مبِ

يَقِة أَجَمع، إىل األبد. ِذيَع َمجَدَك ِبَشارًَة صارَِخة يف الَخلِ َونُ ْدِسَك،  يف َهيَكِل قُ

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن ا�ِميالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
يا رّب إىل الّسامء محّبُتك

َك. َك وإىل الغيوِم أمانتُ تُ يا ربُّ إىل السامِء محبّ

َك مثُل الجباِل وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم. ܀ عدلُ

البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون. تَك، إنَّ بني  اللهّم ما أمثَن محبّ ܀ 

نُعايُن النور. ܀ يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة، وبنورَِك 



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

ُه  َكِة الُعلِويِّني رُُسًال لَ بَعُث باملالئِ ها الُنوُر املَِجيُد الّذي يَ أَيُّ

ا، وَنَقِّ  َنا، وَقَدِّس أَجَسادَنَ وبَ لُ ة، أَِضئ قُ يَّ ِن الُسفلِ إىل املََساكِ

يَك وإىل  كَر والتَّسِبيَح إلَ ُجوَد والشُّ َم السُّ َقدِّ ُن ا، لِ رَنَ َضامئِ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ أَِب

(صالة صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن َحْسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نُور)

ا ال تََخف، قاَل املَالُك ويَا، زكريّ لُ َهلِ

َك إبٌن َمالُك ُد لَ ولَ ا يُ َحقًّ

وُِّموا دَرَب الَفاِدي. َناِدي: قَ وَادي يُ يف البَ

܀܀܀

يَف يُجَنى ُعنُقوٌد ِمْن ُغصٍن ياِبْس ا، كَ ويَ لُ َهلِ

رَدَّ الكاِهُن الَشيُخ بالَصوِت الهاِمْس

ِحقُّ اإلمياْن. أَمٌر لَيَس باإلمكاْن، ال يَستَ

܀܀܀

َقوِل اللِه َهْنَت ِب ا استَ ِريَّ ا، زَكَ ويَ لُ َهلِ

وِس الَقِديِر اآلِمِر الّناِهي ُقدُّ أَل

ِميِم البُْرشِى. كرَ، حتّى تَتْ وِت أَدِّ الشُّ بالصَّ

܀܀܀

ا، بالَصْمِت والَصالِة يَرتَِيض اللُه ويَ لُ َهلِ

اُه و ُسكَن يف أَعاَمِق الُنُفوِس تَْحلُ

و الَحْمُد والُشكرَاْن. يَسُمو الُحبُّ واإلمياْن، يَعلُ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٣٣: القسم األّول
ْسَمُع  يَ نَْفِيس  ِخُر  تَْفتَ ِبالرَّبِّ  ܀  ِفِمي  يف  ُه  تَْسِبَحتُ واِم  الدَّ َعَىل  ِحنْي  لِّ  كُ يف  الربَّ  أُبارُِك  ܀ 

ِني  َمْسُت الربَّ فأَجابَ تَ عِ اْسَمُه َجِميعا ܀ إِلْ رَنْفَ ُموا الربَّ َمِعي ولْ ْفرَُحوْن ܀ َعظِّ يَ ُسوَن فَ البائِ

ِنريُوا وال تَْخَز وُُجوُهُكْم ܀ إِنَّ ٰهذا البائَِس دَعا  وا فيِه واْستَ لُ َقَذيِن ܀ تَأَمَّ وَِمْن َجِميعِ أَْهواِيل أَنْ

وا  ِهْم ܀ ذُوقُ يْ َنجِّ ِقيِه َويُ َصُه ܀ يَِحلُّ َمالُك الرَّْب َحوَل ُمتَّ ِقِه َخلَّ َسِمَع الرَْب وَِمْن َجميعِ َمَضاِي فَ

ِقيِه ال  يسيِه فإِنَّ ُمتَّ يْه ܀ إِتَُّقوا الرَبَّ يا ِقدِّ ِل َعلَ وَكِّ رَُّجِل املُتَ لْ َب الرَّْب طُوىَب لِ يَ وانْظُروا ما أَطْ

ْم ِمَن الَخريِ َيشْء ܀ أملجُد  ْعِوزُُه ِمُسو الربِّ ال يُ تَ لْ اَجْت وجاَعْت وَُم اُل اْحتَ ُهْم ܀ أَالْشبَ َعوَز لَ

لآلِب واالبِن والروِح الُقدْس ِمَن اآلَن وإىل أبِد.

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 (روم ١٣/٤-٢٥)

ُه:  اَم ِقيَل لَ ثريَة، كَ ٍم كَ ا ألَُم ُه َسيَصرُي أَبً أَنَّ ِب ا َعىل َغريِ رََجاء،  ْد آَمَن إِبْرَاهيُم رَاِجيً "قَ

َناًء َعىل َوْعِد الله، َما َشكَّ وَال  ِه، (...) وِب انِ إمِْيَ ِب ْم يَْضُعْف  َك». ولَ «هَكَذا يَُكوُن نَْسلُ

ْنِجَز َما  اِدٌر أَْن يُ ِقنِي أَنَّ الله قَ َقَن ِمْلَء اليَ َد الله. وأَيْ ان، وَمجَّ ْل تََقوَّى باإلمِْيَ تَرَدَّد، بَ

ِه. " َوَعَد ِب

     
     

١٣ ١          
  

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

(لو ١/١-٢٥)

ا  َن يْ إِلَ َمها  اَم َسلَّ ْت ِعْنَدنا، كَ الَّتي مَتَّ ِرَوايًة لِألَْحَداِث  رَتِّبوَن  يُ ا أَنَّ كثرييَن أََخُذوا  مِبَ

َها  أَيُّ أَيًْضا،  ا  أَن رَأَيُْت  َها،  لَ اًما  ُخدَّ َصاُروا  ثُمَّ  َمة،  َكلِ لْ لِ اٍن  ِعيَ ُشُهوَد  ْدِء  البَ ُذ  ْن ُم انُوا  كَ َمْن 

َها،  ِت َدايَ ِب ُذ  ْن ُم ها،  لَّ كُ َها  ْعتُ بَّ تَتَ ْعَدما  بَ ِيبَها،  تَرْتِ ِبَحَسِب  َك  لَ ها  بَ تُ أَكْ أَْن  وِفيل،  يُ تِ يُف  ِ الرشَّ

ِه. ِب َت  ُوِعظْ الَّذي  الَكالِم  َة  َن ِصحَّ قَّ يَ تَتَ لِيَك  َدقيًقا،  ًعا  بُّ تَتَ

اْمرَأٌَة  لُه  ا،  يَّ أَِب ِة  ِفرْقَ ِمْن  ا،  ِريَّ زَكَ اْسُمُه  اِهٌن  كَ ُهوِديَّة،  اليَ ِك  َملِ ِهرُيوُدس،  اِم  أَيَّ اَن يف  كَ

َجِميعِ  يف  َسالَِكنْيِ  الله،  اَم  أََم ِن  يْ ارَّ بَ كِالُهاَم  ا  انَ وكَ إِليَصابَات.  اْسُمها  َهاُروَن  َناِت  بَ ِمْن 

ا  انَ وكَ َعاِقرًا،  انَْت  كَ اَت  إِليَصابَ ألَنَّ  َولَد،  ُهاَم  لَ اَن  كَ وَما  ْوم.  لَ ِبال  وأَْحَكاِمه  الرَبِّ  ا  وَصايَ

الله، يف  اَم  أََم ِة  يَّ الَكَهُنوتِ الِخْدَمِة  ِب ُقوُم  يَ ا  ِريَّ زَكَ اَن  كَ وِفياَم  اِمِهاَم.  أَيَّ َعَنا يف  طَ ْد  قَ كِالُهاَم 

َكِل  َهيْ َمْقِدَس  ْدُخَل  يَ لِ الَكَهُنوت،  َعاَدِة  ِبَحَسِب  الُقرَْعة،  ُه  تْ أََصابَ ِه،  ِت ِفرْقَ ِة  ْوبَ نَ اِء  َْن أَث

إِْحرَاِق  اِء  َْن أَث يف  الَخارِج،  يف  يَُصيلِّ  الَشْعِب  ُجْمُهوِر  لُّ  كُ اَن  وكَ ُخور.  البَ ويُْحرَِق  الرَّب 

ا  ِريَّ اْضطَرََب زَكَ فَ ُخور،  البَ ِح  َمْذبَ مَيِنِي  ِمْن َعْن  ًفا  َواِق ا  ِريَّ لِزَكَ َوتَراَءى َمالُك الرَبِّ  ُخور.  البَ

ِه الَخوف. يْ وَىل َعلَ ِحنَي رَآه، واْستَ

اُت  َك، َواْمرَأَتَُك إِلِيَصابَ تُ بَ ْت ِطلْ َقِد اْستُجيبَ ا، فَ ِريَّ ا زَكَ فَقاَل لُه املَالك: «ال تََخْف، يَ

ُه  ألَن ِثرُيون،  كَ ِدِه  ْولِ مِبَ ْفرَُح  ويَ ِتَهاج،  َوابْ رٌَح  فَ َك  لَ ويَُكوُن  ا.  يُوَحنَّ ِه  َسمِّ فَ ًنا،  ابْ َك  لَ ُد  لِ َستَ

الُقُدِس  الُروِح  ِمَن  ِىلُء  تَ َومَيْ ُمْسِكرًا،  َخْمرًا وال  يَْرشَُب  الرَّب، ال  ِر  نَظَ َعِظياًم يف  ُكوُن  َسيَ

اَم الرَبِّ  يَل إِىل الرَبِّ إلِهِهم. ويَسرُي أََم ِثرييَن ِمْن بَني إِْرسَائِ رُدُّ كَ ِه. ويَ ْعُد يف َحَشا أُمِّ َوُهَو بَ

َئ لِلرَبِّ  هيِّ َناء، والُعَصاَة إِىل ِحْكَمِة األَبْرَار، فيُ اِء إِىل األَبْ لُوَب اآلبَ رَيُدَّ قُ ِه، لِ وَّتِ ا وقُ يَّ ُروِح إِيلِ ِب

ٌخ، واْمرَأيَت  ا َشيْ اذَا أَْعرُِف  هَذا؟ فإيِنِّ أَنَ ا لِلَْمالك: «مِبَ ِريَّ ا َخرْيَ إِْعَداد». فَقاَل زَكَ ا ُمَعدًّ َشْعبً

الَواِقُف يف َحْرضَِة الله،  يُل  ُهَو ِجْربَائِ ا  اِمَها!». فأََجاَب املَالُك وقاَل لُه: «أَنَ أَيَّ َعَنْت يف  ْد طَ قَ

َكلَّم، َحتَّى  تَتَ تَْقِدُر أَْن  ا، ال  تَُكوُن َصاِمتً أَنَْت  ََك  ِبهَذا. وَها  َمَك وأُبَرشِّ لِّ ْد أُرِْسلُْت ألُكَ وقَ

اَن  وكَ ِه».  أََوانِ يف  ِتمُّ  َسيَ الَّذي  ِبَكالِمي  تُؤِْمْن  ْم  لَ ألَنََّك  ذلَِك،  ِفيِه  ْحُدُث  يَ الَّذي  ْوِم  اليَ

َكل. الَهيْ َمْقِدِس  ِه يف  ائِ إِبْطَ ِمْن  ُب  َعجَّ تَ ويَ ا،  ِريَّ زَكَ ِظُر  تَ ْن يَ الَشْعُب 

املَْقِدس،  يف  ا  ُرْؤيَ رَأَى  ُه  أَنَّ وا  فأَْدرَكُ َمُهم،  َكلِّ يُ أَْن  اِدرًا  قَ ُكْن  يَ ْم  لَ ا،  ريَّ زَكَ َخرََج  ولَامَّ 

ْعَد  بَ ِه.  ِت يْ بَ إِىل  َمَىض  ِخْدَمِتِه،  اُم  أَيَّ ْت  مَتَّ ولَامَّ  أَبَْكم.  ِقَي  وبَ ِباإلَِشارَة،  ِهم  يْ إِلَ يُشرُي  اَن  وكَ

تَُقول:  هَكذا  أَْشُهر، وِهَي  أَْمرََها َخْمَسَة  َمْت  تَ إِلِيَصابَات، وكَ ُُه  اْمرَأَت ِت  َك األَيَّام، َحَملَ لْ تِ

نْيِ الَناس!». ي ِمْن بَ زيَل الَعاَر َعنِّ يُ َر إِيلَّ ِفيَها، لِ اِم الَّتي نَظَ َع الرَبُّ إِيلَّ، يف األَيَّ َصَن

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس توفيق الّراعي)

ا  ُه زكريّ لُ ا، الّتي هي بشارة ملن ميثّ ر يف األحِد األوّل من زمِن امليالد، بشارة زكريّ نتذكّ

َقد قدرة إيالد البنني لله  بالنسبة لشعب الله املختار، الذي وصل من العقم، إىل درجٍة فَ

ا  كام كان ينتظر الله منه. نجد يف إنجيل بشارة زكريّا حديثًا بني اللِه والشعب، فزكريّ

هو ُمنتَدٌب من الشعب، واملالك هو ُممثّل الله. 
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٧ أحد بشارة زكرّيا

املزامري مثالً  أبًدا، ففي  القديم مل يُكن الصمت عقاباً  العهد  أنّه يف  تجدر اإلشارة 

ا يجب أن نعرَِف متى  كان الصمت يعني االنتظار. وبالتايل حتّى نفهَم سبََب صمِت زكريّ

َم زكريا: عندما ُسِئَل عن اسم ابنِه وليَس عندما ُولَِد! وبالتايل فهذا هو سبَُب صمتِه.  تكلّ

إّن دعوة زكريا هي للتأّمل بحنان الله واكتشاف هذا الحنان. من هذا املنطلق ميكننا 

أن نفهم أّن كّل التدبري اإللهّي هو وفاٌء من الله لذاته هو الّذي وعد وعاهد اإلنسان، أنّه 

ا  إله أحياء وليس إله أموات، إله يريد حياة وخالص اإلنسان ال موته. وعندما يُسأُل زكريّ

يُكتُب  للرشيعة  جديدٍة  ألواٍح  أمام  أصبحنا  أنّنا  أي  لوٍح  عىل  يكتبُه  الصبي  اسم  عن 

عليها حناُن الله.

ثالث شخصّيات من خاللهم نفهم أكرث أهمّية االستعداد للقاء الرّب:

املالك جربائيل: ذهب ليعلن البرشى حيث ال رجاء وال أمل. أمام هذا اإلعالن يجب عىل  ܀ 
ا للّشعب يحمل برشى الله، يجب أن يرى الناس  كّل َمن اكتشف حّب الله أن يكون مالكً

فيه والدة حيث العقم ورجاًء حيث ال رجاء. املستحيل ممكٌن مع الله بخاصة وأن كلمة 

ا. ا وخوفً ا وإحباطً الله قادرة عىل كلِّ يشء وهي ليست نعيً

܀ الكاهن زكريا: بالقرعة اختري زكريا، لكنَّ تدبرَي الله الخاليص هو الذي سيتّم، من يؤمن 
سيلتقي الرّب ويتحقق وعَده له. مهام طال وقت االنتظار، الرّب يأيت إذ محبته وحكمته 

تتخطّى الزَّمن وتعطي الوقت لإلنسان لينفتح إليها.

ا  مدعوًا ليعلَن كلمَة اللِه منذ  ܀ يوحنا املعمدان: قاَل املالُك: إنَّ يوحنا املعمدان سيكون نبيًّ
البداية. أنا كانساٍن معّمٍد مدعوٍّ ألن أعرَف هويّتي: أنت أيّها اإلنسان نبّي العهد الجديد. 

نبّي اليوم هو الذي يحّرض مجيء الرّب ويعلن الحّق بوجه امللوك. الناس تريد أن تسمع 

يكوَن  أن  ه  حياتِ يف  الحيِّ  اللِه  حضوَر  اكتشف  َمن  كّل  عىل  لهذا  الصادقة  الله  كلمة 

كيوحّنا شاهًدا لحناِن الله وصوتًا صارًخا لهذا الحّب يف العامل.

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 (...)

ا الكاِهِن  ِريَّ لِزَكَ الّتي احتفلنا بها يف تَذكاِر بشارة املَالك  أَيُّها الربُّ اإلله َصَالتَنا،  ْل  إقبَ

وإمياٍن،  ِبِصدٍق  َنخُدَمَك  فَ ة،  اإللِهيَّ أَنوارََك  ا  يَن َعلَ َوأَِفْض  بارِكنا  املَعَمَدان.  ا  يُوَحنَّ يالِد  مبِ

يَقِة أَجَمع، إىل األبد. ِذيَع َمجَدَك ِبَشارًَة صارَِخة يف الَخلِ َونُ ْدِسَك،  يف َهيَكِل قُ

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن ا�ِميالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
يا رّب إىل الّسامء محّبُتك

َك. َك وإىل الغيوِم أمانتُ تُ يا ربُّ إىل السامِء محبّ

َك مثُل الجباِل وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم. ܀ عدلُ

البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون. تَك، إنَّ بني  اللهّم ما أمثَن محبّ ܀ 

نُعايُن النور. ܀ يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة، وبنورَِك 



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

ُه  َكِة الُعلِويِّني رُُسًال لَ بَعُث باملالئِ ها الُنوُر املَِجيُد الّذي يَ أَيُّ

ا، وَنَقِّ  َنا، وَقَدِّس أَجَسادَنَ وبَ لُ ة، أَِضئ قُ يَّ ِن الُسفلِ إىل املََساكِ

يَك وإىل  كَر والتَّسِبيَح إلَ ُجوَد والشُّ َم السُّ َقدِّ ُن ا، لِ رَنَ َضامئِ

وس ِمَن اآلَن وإىل األَبَد. يَك َوُروِحَك الُقدُّ أَِب

(صالة صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، صالة املؤمن – ١ )

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن َحْسُيو وَقِديُشو (يا يسوع ربّنا يا نوًرا من نُور)

ا ال تََخف، قاَل املَالُك ويَا، زكريّ لُ َهلِ

َك إبٌن َمالُك ُد لَ ولَ ا يُ َحقًّ

وُِّموا دَرَب الَفاِدي. َناِدي: قَ وَادي يُ يف البَ

܀܀܀

يَف يُجَنى ُعنُقوٌد ِمْن ُغصٍن ياِبْس ا، كَ ويَ لُ َهلِ

رَدَّ الكاِهُن الَشيُخ بالَصوِت الهاِمْس

ِحقُّ اإلمياْن. أَمٌر لَيَس باإلمكاْن، ال يَستَ

܀܀܀

َقوِل اللِه َهْنَت ِب ا استَ ِريَّ ا، زَكَ ويَ لُ َهلِ

وِس الَقِديِر اآلِمِر الّناِهي ُقدُّ أَل

ِميِم البُْرشِى. كرَ، حتّى تَتْ وِت أَدِّ الشُّ بالصَّ

܀܀܀

ا، بالَصْمِت والَصالِة يَرتَِيض اللُه ويَ لُ َهلِ

اُه و ُسكَن يف أَعاَمِق الُنُفوِس تَْحلُ

و الَحْمُد والُشكرَاْن. يَسُمو الُحبُّ واإلمياْن، يَعلُ

܀܀܀

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

المزمور ٣٣: القسم األّول
ْسَمُع  يَ نَْفِيس  ِخُر  تَْفتَ ِبالرَّبِّ  ܀  ِفِمي  يف  ُه  تَْسِبَحتُ واِم  الدَّ َعَىل  ِحنْي  لِّ  كُ يف  الربَّ  أُبارُِك  ܀ 

ِني  َمْسُت الربَّ فأَجابَ تَ عِ اْسَمُه َجِميعا ܀ إِلْ رَنْفَ ُموا الربَّ َمِعي ولْ ْفرَُحوْن ܀ َعظِّ يَ ُسوَن فَ البائِ

ِنريُوا وال تَْخَز وُُجوُهُكْم ܀ إِنَّ ٰهذا البائَِس دَعا  وا فيِه واْستَ لُ َقَذيِن ܀ تَأَمَّ وَِمْن َجِميعِ أَْهواِيل أَنْ

وا  ِهْم ܀ ذُوقُ يْ َنجِّ ِقيِه َويُ َصُه ܀ يَِحلُّ َمالُك الرَّْب َحوَل ُمتَّ ِقِه َخلَّ َسِمَع الرَْب وَِمْن َجميعِ َمَضاِي فَ

ِقيِه ال  يسيِه فإِنَّ ُمتَّ يْه ܀ إِتَُّقوا الرَبَّ يا ِقدِّ ِل َعلَ وَكِّ رَُّجِل املُتَ لْ َب الرَّْب طُوىَب لِ يَ وانْظُروا ما أَطْ

ْم ِمَن الَخريِ َيشْء ܀ أملجُد  ْعِوزُُه ِمُسو الربِّ ال يُ تَ لْ اَجْت وجاَعْت وَُم اُل اْحتَ ُهْم ܀ أَالْشبَ َعوَز لَ

لآلِب واالبِن والروِح الُقدْس ِمَن اآلَن وإىل أبِد.

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 (روم ١٣/٤-٢٥)

ُه:  اَم ِقيَل لَ ثريَة، كَ ٍم كَ ا ألَُم ُه َسيَصرُي أَبً أَنَّ ِب ا َعىل َغريِ رََجاء،  ْد آَمَن إِبْرَاهيُم رَاِجيً "قَ

َناًء َعىل َوْعِد الله، َما َشكَّ وَال  ِه، (...) وِب انِ إمِْيَ ِب ْم يَْضُعْف  َك». ولَ «هَكَذا يَُكوُن نَْسلُ

ْنِجَز َما  اِدٌر أَْن يُ ِقنِي أَنَّ الله قَ َقَن ِمْلَء اليَ َد الله. وأَيْ ان، وَمجَّ ْل تََقوَّى باإلمِْيَ تَرَدَّد، بَ

ِه. " َوَعَد ِب

     
     

١٣ ١          
  

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

(لو ١/١-٢٥)

ا  َن يْ إِلَ َمها  اَم َسلَّ ْت ِعْنَدنا، كَ الَّتي مَتَّ ِرَوايًة لِألَْحَداِث  رَتِّبوَن  يُ ا أَنَّ كثرييَن أََخُذوا  مِبَ

َها  أَيُّ أَيًْضا،  ا  أَن رَأَيُْت  َها،  لَ اًما  ُخدَّ َصاُروا  ثُمَّ  َمة،  َكلِ لْ لِ اٍن  ِعيَ ُشُهوَد  ْدِء  البَ ُذ  ْن ُم انُوا  كَ َمْن 

َها،  ِت َدايَ ِب ُذ  ْن ُم ها،  لَّ كُ َها  ْعتُ بَّ تَتَ ْعَدما  بَ ِيبَها،  تَرْتِ ِبَحَسِب  َك  لَ ها  بَ تُ أَكْ أَْن  وِفيل،  يُ تِ يُف  ِ الرشَّ

ِه. ِب َت  ُوِعظْ الَّذي  الَكالِم  َة  َن ِصحَّ قَّ يَ تَتَ لِيَك  َدقيًقا،  ًعا  بُّ تَتَ

اْمرَأٌَة  لُه  ا،  يَّ أَِب ِة  ِفرْقَ ِمْن  ا،  ِريَّ زَكَ اْسُمُه  اِهٌن  كَ ُهوِديَّة،  اليَ ِك  َملِ ِهرُيوُدس،  اِم  أَيَّ اَن يف  كَ

َجِميعِ  يف  َسالَِكنْيِ  الله،  اَم  أََم ِن  يْ ارَّ بَ كِالُهاَم  ا  انَ وكَ إِليَصابَات.  اْسُمها  َهاُروَن  َناِت  بَ ِمْن 

ا  انَ وكَ َعاِقرًا،  انَْت  كَ اَت  إِليَصابَ ألَنَّ  َولَد،  ُهاَم  لَ اَن  كَ وَما  ْوم.  لَ ِبال  وأَْحَكاِمه  الرَبِّ  ا  وَصايَ

الله، يف  اَم  أََم ِة  يَّ الَكَهُنوتِ الِخْدَمِة  ِب ُقوُم  يَ ا  ِريَّ زَكَ اَن  كَ وِفياَم  اِمِهاَم.  أَيَّ َعَنا يف  طَ ْد  قَ كِالُهاَم 

َكِل  َهيْ َمْقِدَس  ْدُخَل  يَ لِ الَكَهُنوت،  َعاَدِة  ِبَحَسِب  الُقرَْعة،  ُه  تْ أََصابَ ِه،  ِت ِفرْقَ ِة  ْوبَ نَ اِء  َْن أَث

إِْحرَاِق  اِء  َْن أَث يف  الَخارِج،  يف  يَُصيلِّ  الَشْعِب  ُجْمُهوِر  لُّ  كُ اَن  وكَ ُخور.  البَ ويُْحرَِق  الرَّب 

ا  ِريَّ اْضطَرََب زَكَ فَ ُخور،  البَ ِح  َمْذبَ مَيِنِي  ِمْن َعْن  ًفا  َواِق ا  ِريَّ لِزَكَ َوتَراَءى َمالُك الرَبِّ  ُخور.  البَ

ِه الَخوف. يْ وَىل َعلَ ِحنَي رَآه، واْستَ

اُت  َك، َواْمرَأَتَُك إِلِيَصابَ تُ بَ ْت ِطلْ َقِد اْستُجيبَ ا، فَ ِريَّ ا زَكَ فَقاَل لُه املَالك: «ال تََخْف، يَ

ُه  ألَن ِثرُيون،  كَ ِدِه  ْولِ مِبَ ْفرَُح  ويَ ِتَهاج،  َوابْ رٌَح  فَ َك  لَ ويَُكوُن  ا.  يُوَحنَّ ِه  َسمِّ فَ ًنا،  ابْ َك  لَ ُد  لِ َستَ

الُقُدِس  الُروِح  ِمَن  ِىلُء  تَ َومَيْ ُمْسِكرًا،  َخْمرًا وال  يَْرشَُب  الرَّب، ال  ِر  نَظَ َعِظياًم يف  ُكوُن  َسيَ

اَم الرَبِّ  يَل إِىل الرَبِّ إلِهِهم. ويَسرُي أََم ِثرييَن ِمْن بَني إِْرسَائِ رُدُّ كَ ِه. ويَ ْعُد يف َحَشا أُمِّ َوُهَو بَ

َئ لِلرَبِّ  هيِّ َناء، والُعَصاَة إِىل ِحْكَمِة األَبْرَار، فيُ اِء إِىل األَبْ لُوَب اآلبَ رَيُدَّ قُ ِه، لِ وَّتِ ا وقُ يَّ ُروِح إِيلِ ِب

ٌخ، واْمرَأيَت  ا َشيْ اذَا أَْعرُِف  هَذا؟ فإيِنِّ أَنَ ا لِلَْمالك: «مِبَ ِريَّ ا َخرْيَ إِْعَداد». فَقاَل زَكَ ا ُمَعدًّ َشْعبً

الَواِقُف يف َحْرضَِة الله،  يُل  ُهَو ِجْربَائِ ا  اِمَها!». فأََجاَب املَالُك وقاَل لُه: «أَنَ أَيَّ َعَنْت يف  ْد طَ قَ

َكلَّم، َحتَّى  تَتَ تَْقِدُر أَْن  ا، ال  تَُكوُن َصاِمتً أَنَْت  ََك  ِبهَذا. وَها  َمَك وأُبَرشِّ لِّ ْد أُرِْسلُْت ألُكَ وقَ

اَن  وكَ ِه».  أََوانِ يف  ِتمُّ  َسيَ الَّذي  ِبَكالِمي  تُؤِْمْن  ْم  لَ ألَنََّك  ذلَِك،  ِفيِه  ْحُدُث  يَ الَّذي  ْوِم  اليَ

َكل. الَهيْ َمْقِدِس  ِه يف  ائِ إِبْطَ ِمْن  ُب  َعجَّ تَ ويَ ا،  ِريَّ زَكَ ِظُر  تَ ْن يَ الَشْعُب 

املَْقِدس،  يف  ا  ُرْؤيَ رَأَى  ُه  أَنَّ وا  فأَْدرَكُ َمُهم،  َكلِّ يُ أَْن  اِدرًا  قَ ُكْن  يَ ْم  لَ ا،  ريَّ زَكَ َخرََج  ولَامَّ 

ْعَد  بَ ِه.  ِت يْ بَ إِىل  َمَىض  ِخْدَمِتِه،  اُم  أَيَّ ْت  مَتَّ ولَامَّ  أَبَْكم.  ِقَي  وبَ ِباإلَِشارَة،  ِهم  يْ إِلَ يُشرُي  اَن  وكَ

تَُقول:  هَكذا  أَْشُهر، وِهَي  أَْمرََها َخْمَسَة  َمْت  تَ إِلِيَصابَات، وكَ ُُه  اْمرَأَت ِت  َك األَيَّام، َحَملَ لْ تِ

نْيِ الَناس!». ي ِمْن بَ زيَل الَعاَر َعنِّ يُ َر إِيلَّ ِفيَها، لِ اِم الَّتي نَظَ َع الرَبُّ إِيلَّ، يف األَيَّ َصَن

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس توفيق الّراعي)

ا  ُه زكريّ لُ ا، الّتي هي بشارة ملن ميثّ ر يف األحِد األوّل من زمِن امليالد، بشارة زكريّ نتذكّ

َقد قدرة إيالد البنني لله  بالنسبة لشعب الله املختار، الذي وصل من العقم، إىل درجٍة فَ

ا  كام كان ينتظر الله منه. نجد يف إنجيل بشارة زكريّا حديثًا بني اللِه والشعب، فزكريّ

هو ُمنتَدٌب من الشعب، واملالك هو ُممثّل الله. 
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٨ أحد بشارة زكرّيا

املزامري مثالً  أبًدا، ففي  القديم مل يُكن الصمت عقاباً  العهد  أنّه يف  تجدر اإلشارة 

ا يجب أن نعرَِف متى  كان الصمت يعني االنتظار. وبالتايل حتّى نفهَم سبََب صمِت زكريّ

َم زكريا: عندما ُسِئَل عن اسم ابنِه وليَس عندما ُولَِد! وبالتايل فهذا هو سبَُب صمتِه.  تكلّ

إّن دعوة زكريا هي للتأّمل بحنان الله واكتشاف هذا الحنان. من هذا املنطلق ميكننا 

أن نفهم أّن كّل التدبري اإللهّي هو وفاٌء من الله لذاته هو الّذي وعد وعاهد اإلنسان، أنّه 

ا  إله أحياء وليس إله أموات، إله يريد حياة وخالص اإلنسان ال موته. وعندما يُسأُل زكريّ

يُكتُب  للرشيعة  جديدٍة  ألواٍح  أمام  أصبحنا  أنّنا  أي  لوٍح  عىل  يكتبُه  الصبي  اسم  عن 

عليها حناُن الله.

ثالث شخصّيات من خاللهم نفهم أكرث أهمّية االستعداد للقاء الرّب:

املالك جربائيل: ذهب ليعلن البرشى حيث ال رجاء وال أمل. أمام هذا اإلعالن يجب عىل  ܀ 
ا للّشعب يحمل برشى الله، يجب أن يرى الناس  كّل َمن اكتشف حّب الله أن يكون مالكً

فيه والدة حيث العقم ورجاًء حيث ال رجاء. املستحيل ممكٌن مع الله بخاصة وأن كلمة 

ا. ا وخوفً ا وإحباطً الله قادرة عىل كلِّ يشء وهي ليست نعيً

܀ الكاهن زكريا: بالقرعة اختري زكريا، لكنَّ تدبرَي الله الخاليص هو الذي سيتّم، من يؤمن 
سيلتقي الرّب ويتحقق وعَده له. مهام طال وقت االنتظار، الرّب يأيت إذ محبته وحكمته 

تتخطّى الزَّمن وتعطي الوقت لإلنسان لينفتح إليها.

ا  مدعوًا ليعلَن كلمَة اللِه منذ  ܀ يوحنا املعمدان: قاَل املالُك: إنَّ يوحنا املعمدان سيكون نبيًّ
البداية. أنا كانساٍن معّمٍد مدعوٍّ ألن أعرَف هويّتي: أنت أيّها اإلنسان نبّي العهد الجديد. 

نبّي اليوم هو الذي يحّرض مجيء الرّب ويعلن الحّق بوجه امللوك. الناس تريد أن تسمع 

يكوَن  أن  ه  حياتِ يف  الحيِّ  اللِه  حضوَر  اكتشف  َمن  كّل  عىل  لهذا  الصادقة  الله  كلمة 

كيوحّنا شاهًدا لحناِن الله وصوتًا صارًخا لهذا الحّب يف العامل.

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 (...)

ا الكاِهِن  ِريَّ لِزَكَ الّتي احتفلنا بها يف تَذكاِر بشارة املَالك  أَيُّها الربُّ اإلله َصَالتَنا،  ْل  إقبَ

وإمياٍن،  ِبِصدٍق  َنخُدَمَك  فَ ة،  اإللِهيَّ أَنوارََك  ا  يَن َعلَ َوأَِفْض  بارِكنا  املَعَمَدان.  ا  يُوَحنَّ يالِد  مبِ

يَقِة أَجَمع، إىل األبد. ِذيَع َمجَدَك ِبَشارًَة صارَِخة يف الَخلِ َونُ ْدِسَك،  يف َهيَكِل قُ

(من صلوات صباح أحد �شارة ز�رّ�ا، الفرض األنطو�، زمن ا�ِميالد ا�َمِجيد)

ترتيلة الختام
يا رّب إىل الّسامء محّبُتك

َك. َك وإىل الغيوِم أمانتُ تُ يا ربُّ إىل السامِء محبّ

َك مثُل الجباِل وأحكاُمَك غمٌر عظيٌم. ܀ عدلُ

البِرش بظلِّ جناحيَك يعتصمون. تَك، إنَّ بني  اللهّم ما أمثَن محبّ ܀ 

نُعايُن النور. ܀ يرتوون من فيِض بيِتَك ألّن عنَدَك ينبوَع الحياة، وبنورَِك 


