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األحد الثالث من أسابيع التذكارات:  
أحد الموتى المؤمنين
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ِبُسوَك يف  ِة للَموىت الّذيَن لَ ِديَّ أَنِجز أَللهم وَعدَك بالَحياِة األَبَ

َقْد  لَ فَ للحياة.  ا  ونً ُعربُ وَدََمَك  َجَسَدَك  وا  ََناوَلُ وَت الِعاَمِد، 

وََعدتَُهم ِبذلك إذ قُلَت: َمْن يَأكُل َجَسِدي َويَرشَب دَِمي 

ِد اآلِبِدين. آمني. ُحوَك إىل أَبَ َسبِّ يُ لُهم، أللهم، لهذه الحياة، لِ اُة األبديَّة. أّهِّ ُه الَحيَ لَ فَ

(من صلوات صباح أحد املو� املؤمنني، صالة ا�ُمؤمن ١)

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

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

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

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

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

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

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

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

١

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (يا ابن الله بَنَي األبَرار)

ا الراِقِديَن يا ابَن اللِه يا رََجاَء املؤِمِننَي ساِمْح وَارَحْم أَموَاتََن

وِر رَبِّ ارَحمُهم وَأَسِكنُهْم دَاَر الُنوِر َصوٌت ِمنَك يُحِيي املَوىت يف الُقبُ

܀܀܀

َاِب ا كالرسَّ نَّ وَال ُروُح اللِه كُ دِء قَد ُجِبلَنا ِمن تُرَاِب لَ ُمنُذ البَ

ا بَعَد املَوِت كالَخِمريَه بَقى ِفيَن ِصريَه يَ ُهَو الُروُح أَعطَى الَعقَل وَالبَ

܀܀܀

َنا للَفَساِد بَقى ِفيَنا ال يَرتُكْ ا بابِن اللِه يف الِعاَمِد يَ حَن تَوَشَّ

وِر ا لِلُعبُ بَقى ِفيَن وِر ثَوُب الرَبِّ يَ وَارَى يف الُقبُ تَ ثَوُب الِجسِم يَ

܀܀܀

ا نَّ ا َهِذي الكأَس وَأَِع ا أَْجِز َعنَّ أَس املَوِت َعنَّ يا َمِسيًحا ذَاَق كَ  

ْب ذِكَر املَوىَت، آمني. يِّ يِسنْي ُجْد وَارَحْمَنا طَ ْع ذِكَر األُمِّ الَعذرا وَالِقدِّ َعظِّم وَارفَ

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

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ܀ ما أَحبَّ مساكِ

ِعنَد  راَخها  أَفْ فيه  تََضُع  ا  ُعشًّ واليَامَمُة  َمأوى  ُه  لَ وََجَد  الُعْصفوُر  ܀  الَحّي  ِه  لِإلِل وِجْسمي 

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  ܀  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات إِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 (١تس ٥/ ١-١١)

ِدْرَع اِإلمْيَاِن واملََحبَّة، وَواِضِعنَي ُخوَذَة َرَجاِء  أَبَْناَء الَنَهار، فَلَْنْصُح الِبِسنَي  ا نَْحُن  "أَمَّ

الَّذي  بََربَِّنا يَُسوَع املَِسيح،  بَْل إلِْحَراِز الَخالِص  لِلَغَضب،  يَْجَعلَْنا  لَْم  الله  الَخالص. فِإنَّ 

نِامِئنِي." أَْم  َمَعُه َساِهِريَن كُنَّا  لَِنْحيَا  أَْجلَِنا،  ِمْن  َماَت 

     
                

(رؤ ١٤/ ١٣)         
  

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

(لو ١٩/١٦-٣١)

َخِر الوَالئِم. وكاَن  أَفْ وٍْم ِب لَّ يَ ُم كُ َنعَّ تَ اِعم، َويَ اَن النَّ ُس األُرُْجواَن وَالَكتَّ بَ لْ اَن رَُجٌل َغِنيٌّ يَ «كَ

َع ِمَن  ْشبَ ِهي أَْن يَ ْشتَ ِه، تَْكُسوُه الُقُروح. وكاَن يَ اِب َد بَ ُروًحا ِعْن َعاَزُر َمطْ رَُجٌل ِمْسِكنٌي اْسُمُه لَ

وََماَت  ُروَحُه.  قُ َحُس  لْ تَ فَ تَأيِْت  انَْت  كَ الِكالَب  أَنَّ  َغرْيَ  الَغِنّي،  َدِة  َمائِ ِمْن  َساِقِط  املُتَ اِت  الُفتَ

ه،  يْ َن َع الَغِنيُّ عيْ ثُمَّ َماَت الَغِنيُّ وَدُِفن. َورَفَ رَاِهيم.  إِبْ َكُة إِىل ِحْضِن  ُه املَالئِ تْ َحَملَ املِْسكنُي فَ

َنادَى وقَال: يا  ِه. فَ َعاَزَر يف ِحْضِن ِعيد، وَلَ رَاِهيَم ِمْن بَ رَأَى إِبْ َقاِيس الَعَذاب، فَ وَُهَو يف الَجِحيِم يُ

ٌع يف هَذا  وَجِّ اٍء َويُربَِّد لَِسايِن، أليَنِّ ُمتَ ِعِه مِبَ لَّ طَرََف إِْصبَ بُ يَ َعاَزَر لِ رَاِهيم، إِرَْحْمِني وَأَرِْسْل لَ أَبَِت إِبْ

ِهيب. اللَ

ا. واآلَن ُهَو  اَل البَاليَ َعاَزُر نَ َك، وَلَ اتِ َك يف َحيَ َت َخرْياتِ لْ ْر أَنََّك نِ ِني، تَذَكَّ رَاِهيم: يا ابْ قاَل إِبْ فَ

إِنَّ  ة، َحتَّى  تَ ثَاِب َنُكم ُهوًَّة َعِظيَمًة  يْ َوبَ َننا  يْ بَ إِنَّ  فَ ِه،  لِّ َع هَذا كُ ع. وََم وَجَّ تَتَ َعزَّى ُهَنا، وأَنَْت  تَ يَ

َقاَل  نا. فَ يْ ْعُربُوا إِلَ يُعون، وال ِمْن ُهناَك أَْن يَ طْ ْستَ ُكم ال يَ يْ اُزوا ِمْن ُهنا إِلَ ْجتَ ِريُدوَن أَْن يَ ِذيَن يُ الَّ

ُهم،  ْشَهَد لَ يَ ِت أيَب، فإنَّ يل َخْمَسَة إِْخوة، لِ يْ َعاَزَر إَِىل بَ َك إِذًا، يا أَبَِت، أَْن تُرِْسَل لَ أَلُ الَغِنّي: أَْس

ِبياء،  وَاألَنْ ُموَىس  ِعْنَدُهم  رَاِهيم:  إِبْ فَقاَل  هَذا.  الَعَذاِب  َمَكاِن  إِىل  ًضا  أَيْ ُهْم  أْتُوا  يَ ال  يَك 

وبُون.  تُ ِهم وَاِحٌد ِمَن األَْموَاِت يَ يْ رَاِهيم، ولِكْن إِذَا َمَىض إِلَ ا أَبَِت إِبْ ُهم. فَقال: ال، يَ ْسَمُعوا لَ يَ لْ فَ

اَم وَاِحٌد ِمَن األَْموَات،  و قَ إِنَُّهم، وَلَ اء، فَ يَ ِب ْسَمُعوَن لُِموَىس وَاألَنْ رَاِهيم: إِْن كانُوا ال يَ ُه إِبْ فقاَل لَ

ِنُعوا!». تَ ْق ْن يَ لَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري جوزف طّنوس)
نا هي  عي بأنَّ حياتَ رَاحِة أنُفِس املوىت، كام ونَ ذكاراِت نُصّيل لِ ِن التَّ الِث ِمْن زَم يف األسبوعِ الثَّ

ا بأفكاٍر ثالٍث. ِة؛ نتأّمُل سوي� مسريٌة نحَو الحياِة األبديّ

بِفعٍل ماٍض  إنجيِل متّى،  الغنيَّ ولعازرَ، بحَسِب  َمثَل  الرَّبُّ يسوُع  الفكرُة األوىل: يستهلُّ 

... وكان رَجٌل مسكنٌي...". يرمُز هذا الفعُل إىل املايض، أي إىل  ناقٍص فيقول: "كان رَجٌل غنيٌّ

َهْت. يوِقُظ فينا حقيقًة ال مفرَّ منها، وهي بأنَّ حياتَنا مهام طالَْت فهي  حياٍة كانَْت وانتَ

ُم متى نُْصِبُح نحُن أيًضا يف خِرب كاَن. وحَده اآلُب يعلُم ذلك اليوَم  ْعلَ منتهيٌة ال محالَة. ال نَ

ه املالئكُة إىل ِحْضِن إبراهيَم. َمْن يكوُن حارضًا دوًما ألْن تحِملُ اعَة. فطوىب لِ وتلك السَّ

ٌة وقد دعانا الرَّبُّ  الفكرُة الثّأنية: الفقُر أم التّجرُّد طريُقنا إىل امللكوِت؟ الفقُر حالٌة اجتامعيّ

منها  للتَّجرُِّد  يسوُع  دعانا  ٌة،  اجتامعيّ حالٌة  أيًضا  الغنى  ِه.  ِب القبوِل  وعَدِم  ِته  محاربَ إىل 

لدخوِل  مقياًسا  ليسا  املاديّان  والغنى  الفقُر  حياتنا.  يف  لِعاز"   " هم  َمْن  مع  ومشاركِتها 

ُة القريِب. ُة اللِه ومحبّ ُة هي املقياُس، محبّ ا املحبّ امللكوِت، إمنَّ

نا اللُه للمجهوِل بل أحيانا  الفكرُة الثالثُة: "عنَدهم موىس واألنبياءُ، فليسمعوا لهم". مل يرتكْ

نا عىل  اتِ ِة هو ما نزرُعه يف يوميّ ِنِه يسوعَ، الطَّريُق والحقُّ والحياةُ. ما ينتظرُنا يف األبديّ بابْ

األرِض. فإنَّ َزرَْعنا بحسِب كلمِة يسوعَ، حصْدنا حياًة مع يسوَع يف امللكوِت.

أَرِْح يا ربُّ املوىت وأعِطنا أْن نحيا بَك ولَك.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

َسة،  ناِء البيَعِة املَُقدَّ لَّ أَبْ نا، وَكُ لَ ا َوإِْخوَتَنا وَأَْه اِب آباءَن َعْث ِمَن الرتُّ أَيُّها الَحيُّ الّذي ال مَيوت، إِبْ

ِجْرسًا  َك  َصليبُ ُكْن  يَ وَلْ األَبَد.  طَريِق  زادًا عىل  وَتَناوَلوَك  املَْعموِديَّة،  ماِء  ِمْن  ِبسوَك  لَ الّذيَن 

األَبَد. إىل  ْكُر  والشُّ املَْجُد  َك  لَ والرّاَحِة،  الَحياِة  يا  دُنْ إىل  ِه  يْ َعلَ ْعُربوَن  يَ

(من صلوات ختام صالة صباح أحد املو� املؤمنني، ا�كسليك، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
يا َمْن أَحَيانَا

ْد. ا ِيف دَاِر الُخلْ ْل َموتَانَ ا إقبَ بً ا ِباملَوِْت َصلْ انَ ܀ يا َمْن أَحيَ

ْحَر الُجودْ. ا بَ يِهْم يا َخرْيَ راِحْم يَ ْغ َعلَ َث املَراِحْم أَسِب ܀ َغيْ

يَسَرتِيُحوا َمْع َمْن أَرَْضوْك. ِنريُوا ِمْن نُوِر وَْجَهْك وَلْ ْستَ ليَ ܀ فَ

܀܀܀



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

ِبُسوَك يف  ِة للَموىت الّذيَن لَ ِديَّ أَنِجز أَللهم وَعدَك بالَحياِة األَبَ

َقْد  لَ فَ للحياة.  ا  ونً ُعربُ وَدََمَك  َجَسَدَك  وا  ََناوَلُ وَت الِعاَمِد، 

وََعدتَُهم ِبذلك إذ قُلَت: َمْن يَأكُل َجَسِدي َويَرشَب دَِمي 

ِد اآلِبِدين. آمني. ُحوَك إىل أَبَ َسبِّ يُ لُهم، أللهم، لهذه الحياة، لِ اُة األبديَّة. أّهِّ ُه الَحيَ لَ فَ

(من صلوات صباح أحد املو� املؤمنني، صالة ا�ُمؤمن ١)

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

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

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

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

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

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

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

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

anteliasdiocese.com

٢أحد الموتى المؤمنين

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (يا ابن الله بَنَي األبَرار)

ا الراِقِديَن يا ابَن اللِه يا رََجاَء املؤِمِننَي ساِمْح وَارَحْم أَموَاتََن

وِر رَبِّ ارَحمُهم وَأَسِكنُهْم دَاَر الُنوِر َصوٌت ِمنَك يُحِيي املَوىت يف الُقبُ

܀܀܀

َاِب ا كالرسَّ نَّ وَال ُروُح اللِه كُ دِء قَد ُجِبلَنا ِمن تُرَاِب لَ ُمنُذ البَ

ا بَعَد املَوِت كالَخِمريَه بَقى ِفيَن ِصريَه يَ ُهَو الُروُح أَعطَى الَعقَل وَالبَ

܀܀܀

َنا للَفَساِد بَقى ِفيَنا ال يَرتُكْ ا بابِن اللِه يف الِعاَمِد يَ حَن تَوَشَّ

وِر ا لِلُعبُ بَقى ِفيَن وِر ثَوُب الرَبِّ يَ وَارَى يف الُقبُ تَ ثَوُب الِجسِم يَ

܀܀܀

ا نَّ ا َهِذي الكأَس وَأَِع ا أَْجِز َعنَّ أَس املَوِت َعنَّ يا َمِسيًحا ذَاَق كَ  

ْب ذِكَر املَوىَت، آمني. يِّ يِسنْي ُجْد وَارَحْمَنا طَ ْع ذِكَر األُمِّ الَعذرا وَالِقدِّ َعظِّم وَارفَ

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

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ܀ ما أَحبَّ مساكِ

ِعنَد  راَخها  أَفْ فيه  تََضُع  ا  ُعشًّ واليَامَمُة  َمأوى  ُه  لَ وََجَد  الُعْصفوُر  ܀  الَحّي  ِه  لِإلِل وِجْسمي 

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  ܀  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات إِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 (١تس ٥/ ١-١١)

ِدْرَع اِإلمْيَاِن واملََحبَّة، وَواِضِعنَي ُخوَذَة َرَجاِء  أَبَْناَء الَنَهار، فَلَْنْصُح الِبِسنَي  ا نَْحُن  "أَمَّ

الَّذي  بََربَِّنا يَُسوَع املَِسيح،  بَْل إلِْحَراِز الَخالِص  لِلَغَضب،  يَْجَعلَْنا  لَْم  الله  الَخالص. فِإنَّ 

نِامِئنِي." أَْم  َمَعُه َساِهِريَن كُنَّا  لَِنْحيَا  أَْجلَِنا،  ِمْن  َماَت 

     
                

(رؤ ١٤/ ١٣)         
  

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

(لو ١٩/١٦-٣١)

َخِر الوَالئِم. وكاَن  أَفْ وٍْم ِب لَّ يَ ُم كُ َنعَّ تَ اِعم، َويَ اَن النَّ ُس األُرُْجواَن وَالَكتَّ بَ لْ اَن رَُجٌل َغِنيٌّ يَ «كَ

َع ِمَن  ْشبَ ِهي أَْن يَ ْشتَ ِه، تَْكُسوُه الُقُروح. وكاَن يَ اِب َد بَ ُروًحا ِعْن َعاَزُر َمطْ رَُجٌل ِمْسِكنٌي اْسُمُه لَ

وََماَت  ُروَحُه.  قُ َحُس  لْ تَ فَ تَأيِْت  انَْت  كَ الِكالَب  أَنَّ  َغرْيَ  الَغِنّي،  َدِة  َمائِ ِمْن  َساِقِط  املُتَ اِت  الُفتَ

ه،  يْ َن َع الَغِنيُّ عيْ ثُمَّ َماَت الَغِنيُّ وَدُِفن. َورَفَ رَاِهيم.  إِبْ َكُة إِىل ِحْضِن  ُه املَالئِ تْ َحَملَ املِْسكنُي فَ

َنادَى وقَال: يا  ِه. فَ َعاَزَر يف ِحْضِن ِعيد، وَلَ رَاِهيَم ِمْن بَ رَأَى إِبْ َقاِيس الَعَذاب، فَ وَُهَو يف الَجِحيِم يُ

ٌع يف هَذا  وَجِّ اٍء َويُربَِّد لَِسايِن، أليَنِّ ُمتَ ِعِه مِبَ لَّ طَرََف إِْصبَ بُ يَ َعاَزَر لِ رَاِهيم، إِرَْحْمِني وَأَرِْسْل لَ أَبَِت إِبْ

ِهيب. اللَ

ا. واآلَن ُهَو  اَل البَاليَ َعاَزُر نَ َك، وَلَ اتِ َك يف َحيَ َت َخرْياتِ لْ ْر أَنََّك نِ ِني، تَذَكَّ رَاِهيم: يا ابْ قاَل إِبْ فَ

إِنَّ  ة، َحتَّى  تَ ثَاِب َنُكم ُهوًَّة َعِظيَمًة  يْ َوبَ َننا  يْ بَ إِنَّ  فَ ِه،  لِّ َع هَذا كُ ع. وََم وَجَّ تَتَ َعزَّى ُهَنا، وأَنَْت  تَ يَ

َقاَل  نا. فَ يْ ْعُربُوا إِلَ يُعون، وال ِمْن ُهناَك أَْن يَ طْ ْستَ ُكم ال يَ يْ اُزوا ِمْن ُهنا إِلَ ْجتَ ِريُدوَن أَْن يَ ِذيَن يُ الَّ

ُهم،  ْشَهَد لَ يَ ِت أيَب، فإنَّ يل َخْمَسَة إِْخوة، لِ يْ َعاَزَر إَِىل بَ َك إِذًا، يا أَبَِت، أَْن تُرِْسَل لَ أَلُ الَغِنّي: أَْس

ِبياء،  وَاألَنْ ُموَىس  ِعْنَدُهم  رَاِهيم:  إِبْ فَقاَل  هَذا.  الَعَذاِب  َمَكاِن  إِىل  ًضا  أَيْ ُهْم  أْتُوا  يَ ال  يَك 

وبُون.  تُ ِهم وَاِحٌد ِمَن األَْموَاِت يَ يْ رَاِهيم، ولِكْن إِذَا َمَىض إِلَ ا أَبَِت إِبْ ُهم. فَقال: ال، يَ ْسَمُعوا لَ يَ لْ فَ

اَم وَاِحٌد ِمَن األَْموَات،  و قَ إِنَُّهم، وَلَ اء، فَ يَ ِب ْسَمُعوَن لُِموَىس وَاألَنْ رَاِهيم: إِْن كانُوا ال يَ ُه إِبْ فقاَل لَ

ِنُعوا!». تَ ْق ْن يَ لَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري جوزف طّنوس)
نا هي  عي بأنَّ حياتَ رَاحِة أنُفِس املوىت، كام ونَ ذكاراِت نُصّيل لِ ِن التَّ الِث ِمْن زَم يف األسبوعِ الثَّ

ا بأفكاٍر ثالٍث. ِة؛ نتأّمُل سوي� مسريٌة نحَو الحياِة األبديّ

بِفعٍل ماٍض  إنجيِل متّى،  الغنيَّ ولعازرَ، بحَسِب  َمثَل  الرَّبُّ يسوُع  الفكرُة األوىل: يستهلُّ 

... وكان رَجٌل مسكنٌي...". يرمُز هذا الفعُل إىل املايض، أي إىل  ناقٍص فيقول: "كان رَجٌل غنيٌّ

َهْت. يوِقُظ فينا حقيقًة ال مفرَّ منها، وهي بأنَّ حياتَنا مهام طالَْت فهي  حياٍة كانَْت وانتَ

ُم متى نُْصِبُح نحُن أيًضا يف خِرب كاَن. وحَده اآلُب يعلُم ذلك اليوَم  ْعلَ منتهيٌة ال محالَة. ال نَ

ه املالئكُة إىل ِحْضِن إبراهيَم. َمْن يكوُن حارضًا دوًما ألْن تحِملُ اعَة. فطوىب لِ وتلك السَّ

ٌة وقد دعانا الرَّبُّ  الفكرُة الثّأنية: الفقُر أم التّجرُّد طريُقنا إىل امللكوِت؟ الفقُر حالٌة اجتامعيّ

منها  للتَّجرُِّد  يسوُع  دعانا  ٌة،  اجتامعيّ حالٌة  أيًضا  الغنى  ِه.  ِب القبوِل  وعَدِم  ِته  محاربَ إىل 

لدخوِل  مقياًسا  ليسا  املاديّان  والغنى  الفقُر  حياتنا.  يف  لِعاز"   " هم  َمْن  مع  ومشاركِتها 

ُة القريِب. ُة اللِه ومحبّ ُة هي املقياُس، محبّ ا املحبّ امللكوِت، إمنَّ

نا اللُه للمجهوِل بل أحيانا  الفكرُة الثالثُة: "عنَدهم موىس واألنبياءُ، فليسمعوا لهم". مل يرتكْ

نا عىل  اتِ ِة هو ما نزرُعه يف يوميّ ِنِه يسوعَ، الطَّريُق والحقُّ والحياةُ. ما ينتظرُنا يف األبديّ بابْ

األرِض. فإنَّ َزرَْعنا بحسِب كلمِة يسوعَ، حصْدنا حياًة مع يسوَع يف امللكوِت.

أَرِْح يا ربُّ املوىت وأعِطنا أْن نحيا بَك ولَك.

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

َسة،  ناِء البيَعِة املَُقدَّ لَّ أَبْ نا، وَكُ لَ ا َوإِْخوَتَنا وَأَْه اِب آباءَن َعْث ِمَن الرتُّ أَيُّها الَحيُّ الّذي ال مَيوت، إِبْ

ِجْرسًا  َك  َصليبُ ُكْن  يَ وَلْ األَبَد.  طَريِق  زادًا عىل  وَتَناوَلوَك  املَْعموِديَّة،  ماِء  ِمْن  ِبسوَك  لَ الّذيَن 

األَبَد. إىل  ْكُر  والشُّ املَْجُد  َك  لَ والرّاَحِة،  الَحياِة  يا  دُنْ إىل  ِه  يْ َعلَ ْعُربوَن  يَ

(من صلوات ختام صالة صباح أحد املو� املؤمنني، ا�كسليك، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
يا َمْن أَحَيانَا

ْد. ا ِيف دَاِر الُخلْ ْل َموتَانَ ا إقبَ بً ا ِباملَوِْت َصلْ انَ ܀ يا َمْن أَحيَ

ْحَر الُجودْ. ا بَ يِهْم يا َخرْيَ راِحْم يَ ْغ َعلَ َث املَراِحْم أَسِب ܀ َغيْ

يَسَرتِيُحوا َمْع َمْن أَرَْضوْك. ِنريُوا ِمْن نُوِر وَْجَهْك وَلْ ْستَ ليَ ܀ فَ

܀܀܀



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

ِبُسوَك يف  ِة للَموىت الّذيَن لَ ِديَّ أَنِجز أَللهم وَعدَك بالَحياِة األَبَ

َقْد  لَ فَ للحياة.  ا  ونً ُعربُ وَدََمَك  َجَسَدَك  وا  ََناوَلُ وَت الِعاَمِد، 

وََعدتَُهم ِبذلك إذ قُلَت: َمْن يَأكُل َجَسِدي َويَرشَب دَِمي 

ِد اآلِبِدين. آمني. ُحوَك إىل أَبَ َسبِّ يُ لُهم، أللهم، لهذه الحياة، لِ اُة األبديَّة. أّهِّ ُه الَحيَ لَ فَ

(من صلوات صباح أحد املو� املؤمنني، صالة ا�ُمؤمن ١)

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

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

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

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

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

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

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

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

anteliasdiocese.com

٣

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (يا ابن الله بَنَي األبَرار)

ا الراِقِديَن يا ابَن اللِه يا رََجاَء املؤِمِننَي ساِمْح وَارَحْم أَموَاتََن

وِر رَبِّ ارَحمُهم وَأَسِكنُهْم دَاَر الُنوِر َصوٌت ِمنَك يُحِيي املَوىت يف الُقبُ

܀܀܀

َاِب ا كالرسَّ نَّ وَال ُروُح اللِه كُ دِء قَد ُجِبلَنا ِمن تُرَاِب لَ ُمنُذ البَ

ا بَعَد املَوِت كالَخِمريَه بَقى ِفيَن ِصريَه يَ ُهَو الُروُح أَعطَى الَعقَل وَالبَ

܀܀܀

َنا للَفَساِد بَقى ِفيَنا ال يَرتُكْ ا بابِن اللِه يف الِعاَمِد يَ حَن تَوَشَّ

وِر ا لِلُعبُ بَقى ِفيَن وِر ثَوُب الرَبِّ يَ وَارَى يف الُقبُ تَ ثَوُب الِجسِم يَ

܀܀܀

ا نَّ ا َهِذي الكأَس وَأَِع ا أَْجِز َعنَّ أَس املَوِت َعنَّ يا َمِسيًحا ذَاَق كَ  

ْب ذِكَر املَوىَت، آمني. يِّ يِسنْي ُجْد وَارَحْمَنا طَ ْع ذِكَر األُمِّ الَعذرا وَالِقدِّ َعظِّم وَارفَ

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

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ܀ ما أَحبَّ مساكِ

ِعنَد  راَخها  أَفْ فيه  تََضُع  ا  ُعشًّ واليَامَمُة  َمأوى  ُه  لَ وََجَد  الُعْصفوُر  ܀  الَحّي  ِه  لِإلِل وِجْسمي 

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  ܀  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات إِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 (١تس ٥/ ١-١١)

ِدْرَع اِإلمْيَاِن واملََحبَّة، وَواِضِعنَي ُخوَذَة َرَجاِء  أَبَْناَء الَنَهار، فَلَْنْصُح الِبِسنَي  ا نَْحُن  "أَمَّ

الَّذي  بََربَِّنا يَُسوَع املَِسيح،  بَْل إلِْحَراِز الَخالِص  لِلَغَضب،  يَْجَعلَْنا  لَْم  الله  الَخالص. فِإنَّ 

نِامِئنِي." أَْم  َمَعُه َساِهِريَن كُنَّا  لَِنْحيَا  أَْجلَِنا،  ِمْن  َماَت 

     
                

(رؤ ١٤/ ١٣)         
  

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

(لو ١٩/١٦-٣١)

َخِر الوَالئِم. وكاَن  أَفْ وٍْم ِب لَّ يَ ُم كُ َنعَّ تَ اِعم، َويَ اَن النَّ ُس األُرُْجواَن وَالَكتَّ بَ لْ اَن رَُجٌل َغِنيٌّ يَ «كَ

َع ِمَن  ْشبَ ِهي أَْن يَ ْشتَ ِه، تَْكُسوُه الُقُروح. وكاَن يَ اِب َد بَ ُروًحا ِعْن َعاَزُر َمطْ رَُجٌل ِمْسِكنٌي اْسُمُه لَ

وََماَت  ُروَحُه.  قُ َحُس  لْ تَ فَ تَأيِْت  انَْت  كَ الِكالَب  أَنَّ  َغرْيَ  الَغِنّي،  َدِة  َمائِ ِمْن  َساِقِط  املُتَ اِت  الُفتَ

ه،  يْ َن َع الَغِنيُّ عيْ ثُمَّ َماَت الَغِنيُّ وَدُِفن. َورَفَ رَاِهيم.  إِبْ َكُة إِىل ِحْضِن  ُه املَالئِ تْ َحَملَ املِْسكنُي فَ

َنادَى وقَال: يا  ِه. فَ َعاَزَر يف ِحْضِن ِعيد، وَلَ رَاِهيَم ِمْن بَ رَأَى إِبْ َقاِيس الَعَذاب، فَ وَُهَو يف الَجِحيِم يُ

ٌع يف هَذا  وَجِّ اٍء َويُربَِّد لَِسايِن، أليَنِّ ُمتَ ِعِه مِبَ لَّ طَرََف إِْصبَ بُ يَ َعاَزَر لِ رَاِهيم، إِرَْحْمِني وَأَرِْسْل لَ أَبَِت إِبْ

ِهيب. اللَ

ا. واآلَن ُهَو  اَل البَاليَ َعاَزُر نَ َك، وَلَ اتِ َك يف َحيَ َت َخرْياتِ لْ ْر أَنََّك نِ ِني، تَذَكَّ رَاِهيم: يا ابْ قاَل إِبْ فَ

إِنَّ  ة، َحتَّى  تَ ثَاِب َنُكم ُهوًَّة َعِظيَمًة  يْ َوبَ َننا  يْ بَ إِنَّ  فَ ِه،  لِّ َع هَذا كُ ع. وََم وَجَّ تَتَ َعزَّى ُهَنا، وأَنَْت  تَ يَ

َقاَل  نا. فَ يْ ْعُربُوا إِلَ يُعون، وال ِمْن ُهناَك أَْن يَ طْ ْستَ ُكم ال يَ يْ اُزوا ِمْن ُهنا إِلَ ْجتَ ِريُدوَن أَْن يَ ِذيَن يُ الَّ

ُهم،  ْشَهَد لَ يَ ِت أيَب، فإنَّ يل َخْمَسَة إِْخوة، لِ يْ َعاَزَر إَِىل بَ َك إِذًا، يا أَبَِت، أَْن تُرِْسَل لَ أَلُ الَغِنّي: أَْس

ِبياء،  وَاألَنْ ُموَىس  ِعْنَدُهم  رَاِهيم:  إِبْ فَقاَل  هَذا.  الَعَذاِب  َمَكاِن  إِىل  ًضا  أَيْ ُهْم  أْتُوا  يَ ال  يَك 

وبُون.  تُ ِهم وَاِحٌد ِمَن األَْموَاِت يَ يْ رَاِهيم، ولِكْن إِذَا َمَىض إِلَ ا أَبَِت إِبْ ُهم. فَقال: ال، يَ ْسَمُعوا لَ يَ لْ فَ

اَم وَاِحٌد ِمَن األَْموَات،  و قَ إِنَُّهم، وَلَ اء، فَ يَ ِب ْسَمُعوَن لُِموَىس وَاألَنْ رَاِهيم: إِْن كانُوا ال يَ ُه إِبْ فقاَل لَ

ِنُعوا!». تَ ْق ْن يَ لَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري جوزف طّنوس)
نا هي  عي بأنَّ حياتَ رَاحِة أنُفِس املوىت، كام ونَ ذكاراِت نُصّيل لِ ِن التَّ الِث ِمْن زَم يف األسبوعِ الثَّ

ا بأفكاٍر ثالٍث. ِة؛ نتأّمُل سوي� مسريٌة نحَو الحياِة األبديّ

بِفعٍل ماٍض  إنجيِل متّى،  الغنيَّ ولعازرَ، بحَسِب  َمثَل  الرَّبُّ يسوُع  الفكرُة األوىل: يستهلُّ 

... وكان رَجٌل مسكنٌي...". يرمُز هذا الفعُل إىل املايض، أي إىل  ناقٍص فيقول: "كان رَجٌل غنيٌّ

َهْت. يوِقُظ فينا حقيقًة ال مفرَّ منها، وهي بأنَّ حياتَنا مهام طالَْت فهي  حياٍة كانَْت وانتَ

ُم متى نُْصِبُح نحُن أيًضا يف خِرب كاَن. وحَده اآلُب يعلُم ذلك اليوَم  ْعلَ منتهيٌة ال محالَة. ال نَ

ه املالئكُة إىل ِحْضِن إبراهيَم. َمْن يكوُن حارضًا دوًما ألْن تحِملُ اعَة. فطوىب لِ وتلك السَّ

ٌة وقد دعانا الرَّبُّ  الفكرُة الثّأنية: الفقُر أم التّجرُّد طريُقنا إىل امللكوِت؟ الفقُر حالٌة اجتامعيّ

منها  للتَّجرُِّد  يسوُع  دعانا  ٌة،  اجتامعيّ حالٌة  أيًضا  الغنى  ِه.  ِب القبوِل  وعَدِم  ِته  محاربَ إىل 

لدخوِل  مقياًسا  ليسا  املاديّان  والغنى  الفقُر  حياتنا.  يف  لِعاز"   " هم  َمْن  مع  ومشاركِتها 

ُة القريِب. ُة اللِه ومحبّ ُة هي املقياُس، محبّ ا املحبّ امللكوِت، إمنَّ

نا اللُه للمجهوِل بل أحيانا  الفكرُة الثالثُة: "عنَدهم موىس واألنبياءُ، فليسمعوا لهم". مل يرتكْ

نا عىل  اتِ ِة هو ما نزرُعه يف يوميّ ِنِه يسوعَ، الطَّريُق والحقُّ والحياةُ. ما ينتظرُنا يف األبديّ بابْ

األرِض. فإنَّ َزرَْعنا بحسِب كلمِة يسوعَ، حصْدنا حياًة مع يسوَع يف امللكوِت.

أَرِْح يا ربُّ املوىت وأعِطنا أْن نحيا بَك ولَك.

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد الموتى المؤمنين

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

َسة،  ناِء البيَعِة املَُقدَّ لَّ أَبْ نا، وَكُ لَ ا َوإِْخوَتَنا وَأَْه اِب آباءَن َعْث ِمَن الرتُّ أَيُّها الَحيُّ الّذي ال مَيوت، إِبْ

ِجْرسًا  َك  َصليبُ ُكْن  يَ وَلْ األَبَد.  طَريِق  زادًا عىل  وَتَناوَلوَك  املَْعموِديَّة،  ماِء  ِمْن  ِبسوَك  لَ الّذيَن 

األَبَد. إىل  ْكُر  والشُّ املَْجُد  َك  لَ والرّاَحِة،  الَحياِة  يا  دُنْ إىل  ِه  يْ َعلَ ْعُربوَن  يَ

(من صلوات ختام صالة صباح أحد املو� املؤمنني، ا�كسليك، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
يا َمْن أَحَيانَا

ْد. ا ِيف دَاِر الُخلْ ْل َموتَانَ ا إقبَ بً ا ِباملَوِْت َصلْ انَ ܀ يا َمْن أَحيَ

ْحَر الُجودْ. ا بَ يِهْم يا َخرْيَ راِحْم يَ ْغ َعلَ َث املَراِحْم أَسِب ܀ َغيْ

يَسَرتِيُحوا َمْع َمْن أَرَْضوْك. ِنريُوا ِمْن نُوِر وَْجَهْك وَلْ ْستَ ليَ ܀ فَ

܀܀܀



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

ِبُسوَك يف  ِة للَموىت الّذيَن لَ ِديَّ أَنِجز أَللهم وَعدَك بالَحياِة األَبَ

َقْد  لَ فَ للحياة.  ا  ونً ُعربُ وَدََمَك  َجَسَدَك  وا  ََناوَلُ وَت الِعاَمِد، 

وََعدتَُهم ِبذلك إذ قُلَت: َمْن يَأكُل َجَسِدي َويَرشَب دَِمي 

ِد اآلِبِدين. آمني. ُحوَك إىل أَبَ َسبِّ يُ لُهم، أللهم، لهذه الحياة، لِ اُة األبديَّة. أّهِّ ُه الَحيَ لَ فَ

(من صلوات صباح أحد املو� املؤمنني، صالة ا�ُمؤمن ١)

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

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

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

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

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

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

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

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (يا ابن الله بَنَي األبَرار)

ا الراِقِديَن يا ابَن اللِه يا رََجاَء املؤِمِننَي ساِمْح وَارَحْم أَموَاتََن

وِر رَبِّ ارَحمُهم وَأَسِكنُهْم دَاَر الُنوِر َصوٌت ِمنَك يُحِيي املَوىت يف الُقبُ

܀܀܀

َاِب ا كالرسَّ نَّ وَال ُروُح اللِه كُ دِء قَد ُجِبلَنا ِمن تُرَاِب لَ ُمنُذ البَ

ا بَعَد املَوِت كالَخِمريَه بَقى ِفيَن ِصريَه يَ ُهَو الُروُح أَعطَى الَعقَل وَالبَ

܀܀܀

َنا للَفَساِد بَقى ِفيَنا ال يَرتُكْ ا بابِن اللِه يف الِعاَمِد يَ حَن تَوَشَّ

وِر ا لِلُعبُ بَقى ِفيَن وِر ثَوُب الرَبِّ يَ وَارَى يف الُقبُ تَ ثَوُب الِجسِم يَ

܀܀܀

ا نَّ ا َهِذي الكأَس وَأَِع ا أَْجِز َعنَّ أَس املَوِت َعنَّ يا َمِسيًحا ذَاَق كَ  

ْب ذِكَر املَوىَت، آمني. يِّ يِسنْي ُجْد وَارَحْمَنا طَ ْع ذِكَر األُمِّ الَعذرا وَالِقدِّ َعظِّم وَارفَ

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

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ܀ ما أَحبَّ مساكِ

ِعنَد  راَخها  أَفْ فيه  تََضُع  ا  ُعشًّ واليَامَمُة  َمأوى  ُه  لَ وََجَد  الُعْصفوُر  ܀  الَحّي  ِه  لِإلِل وِجْسمي 

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  ܀  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات إِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 (١تس ٥/ ١-١١)

ِدْرَع اِإلمْيَاِن واملََحبَّة، وَواِضِعنَي ُخوَذَة َرَجاِء  أَبَْناَء الَنَهار، فَلَْنْصُح الِبِسنَي  ا نَْحُن  "أَمَّ

الَّذي  بََربَِّنا يَُسوَع املَِسيح،  بَْل إلِْحَراِز الَخالِص  لِلَغَضب،  يَْجَعلَْنا  لَْم  الله  الَخالص. فِإنَّ 

نِامِئنِي." أَْم  َمَعُه َساِهِريَن كُنَّا  لَِنْحيَا  أَْجلَِنا،  ِمْن  َماَت 

     
                

(رؤ ١٤/ ١٣)         
  

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

(لو ١٩/١٦-٣١)

َخِر الوَالئِم. وكاَن  أَفْ وٍْم ِب لَّ يَ ُم كُ َنعَّ تَ اِعم، َويَ اَن النَّ ُس األُرُْجواَن وَالَكتَّ بَ لْ اَن رَُجٌل َغِنيٌّ يَ «كَ

َع ِمَن  ْشبَ ِهي أَْن يَ ْشتَ ِه، تَْكُسوُه الُقُروح. وكاَن يَ اِب َد بَ ُروًحا ِعْن َعاَزُر َمطْ رَُجٌل ِمْسِكنٌي اْسُمُه لَ

وََماَت  ُروَحُه.  قُ َحُس  لْ تَ فَ تَأيِْت  انَْت  كَ الِكالَب  أَنَّ  َغرْيَ  الَغِنّي،  َدِة  َمائِ ِمْن  َساِقِط  املُتَ اِت  الُفتَ

ه،  يْ َن َع الَغِنيُّ عيْ ثُمَّ َماَت الَغِنيُّ وَدُِفن. َورَفَ رَاِهيم.  إِبْ َكُة إِىل ِحْضِن  ُه املَالئِ تْ َحَملَ املِْسكنُي فَ

َنادَى وقَال: يا  ِه. فَ َعاَزَر يف ِحْضِن ِعيد، وَلَ رَاِهيَم ِمْن بَ رَأَى إِبْ َقاِيس الَعَذاب، فَ وَُهَو يف الَجِحيِم يُ

ٌع يف هَذا  وَجِّ اٍء َويُربَِّد لَِسايِن، أليَنِّ ُمتَ ِعِه مِبَ لَّ طَرََف إِْصبَ بُ يَ َعاَزَر لِ رَاِهيم، إِرَْحْمِني وَأَرِْسْل لَ أَبَِت إِبْ

ِهيب. اللَ

ا. واآلَن ُهَو  اَل البَاليَ َعاَزُر نَ َك، وَلَ اتِ َك يف َحيَ َت َخرْياتِ لْ ْر أَنََّك نِ ِني، تَذَكَّ رَاِهيم: يا ابْ قاَل إِبْ فَ

إِنَّ  ة، َحتَّى  تَ ثَاِب َنُكم ُهوًَّة َعِظيَمًة  يْ َوبَ َننا  يْ بَ إِنَّ  فَ ِه،  لِّ َع هَذا كُ ع. وََم وَجَّ تَتَ َعزَّى ُهَنا، وأَنَْت  تَ يَ

َقاَل  نا. فَ يْ ْعُربُوا إِلَ يُعون، وال ِمْن ُهناَك أَْن يَ طْ ْستَ ُكم ال يَ يْ اُزوا ِمْن ُهنا إِلَ ْجتَ ِريُدوَن أَْن يَ ِذيَن يُ الَّ

ُهم،  ْشَهَد لَ يَ ِت أيَب، فإنَّ يل َخْمَسَة إِْخوة، لِ يْ َعاَزَر إَِىل بَ َك إِذًا، يا أَبَِت، أَْن تُرِْسَل لَ أَلُ الَغِنّي: أَْس

ِبياء،  وَاألَنْ ُموَىس  ِعْنَدُهم  رَاِهيم:  إِبْ فَقاَل  هَذا.  الَعَذاِب  َمَكاِن  إِىل  ًضا  أَيْ ُهْم  أْتُوا  يَ ال  يَك 

وبُون.  تُ ِهم وَاِحٌد ِمَن األَْموَاِت يَ يْ رَاِهيم، ولِكْن إِذَا َمَىض إِلَ ا أَبَِت إِبْ ُهم. فَقال: ال، يَ ْسَمُعوا لَ يَ لْ فَ

اَم وَاِحٌد ِمَن األَْموَات،  و قَ إِنَُّهم، وَلَ اء، فَ يَ ِب ْسَمُعوَن لُِموَىس وَاألَنْ رَاِهيم: إِْن كانُوا ال يَ ُه إِبْ فقاَل لَ

ِنُعوا!». تَ ْق ْن يَ لَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري جوزف طّنوس)
نا هي  عي بأنَّ حياتَ رَاحِة أنُفِس املوىت، كام ونَ ذكاراِت نُصّيل لِ ِن التَّ الِث ِمْن زَم يف األسبوعِ الثَّ

ا بأفكاٍر ثالٍث. ِة؛ نتأّمُل سوي� مسريٌة نحَو الحياِة األبديّ

بِفعٍل ماٍض  إنجيِل متّى،  الغنيَّ ولعازرَ، بحَسِب  َمثَل  الرَّبُّ يسوُع  الفكرُة األوىل: يستهلُّ 

... وكان رَجٌل مسكنٌي...". يرمُز هذا الفعُل إىل املايض، أي إىل  ناقٍص فيقول: "كان رَجٌل غنيٌّ

َهْت. يوِقُظ فينا حقيقًة ال مفرَّ منها، وهي بأنَّ حياتَنا مهام طالَْت فهي  حياٍة كانَْت وانتَ

ُم متى نُْصِبُح نحُن أيًضا يف خِرب كاَن. وحَده اآلُب يعلُم ذلك اليوَم  ْعلَ منتهيٌة ال محالَة. ال نَ

ه املالئكُة إىل ِحْضِن إبراهيَم. َمْن يكوُن حارضًا دوًما ألْن تحِملُ اعَة. فطوىب لِ وتلك السَّ

ٌة وقد دعانا الرَّبُّ  الفكرُة الثّأنية: الفقُر أم التّجرُّد طريُقنا إىل امللكوِت؟ الفقُر حالٌة اجتامعيّ

منها  للتَّجرُِّد  يسوُع  دعانا  ٌة،  اجتامعيّ حالٌة  أيًضا  الغنى  ِه.  ِب القبوِل  وعَدِم  ِته  محاربَ إىل 

لدخوِل  مقياًسا  ليسا  املاديّان  والغنى  الفقُر  حياتنا.  يف  لِعاز"   " هم  َمْن  مع  ومشاركِتها 

ُة القريِب. ُة اللِه ومحبّ ُة هي املقياُس، محبّ ا املحبّ امللكوِت، إمنَّ

نا اللُه للمجهوِل بل أحيانا  الفكرُة الثالثُة: "عنَدهم موىس واألنبياءُ، فليسمعوا لهم". مل يرتكْ

نا عىل  اتِ ِة هو ما نزرُعه يف يوميّ ِنِه يسوعَ، الطَّريُق والحقُّ والحياةُ. ما ينتظرُنا يف األبديّ بابْ

األرِض. فإنَّ َزرَْعنا بحسِب كلمِة يسوعَ، حصْدنا حياًة مع يسوَع يف امللكوِت.

أَرِْح يا ربُّ املوىت وأعِطنا أْن نحيا بَك ولَك.

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد الموتى المؤمنين

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

َسة،  ناِء البيَعِة املَُقدَّ لَّ أَبْ نا، وَكُ لَ ا َوإِْخوَتَنا وَأَْه اِب آباءَن َعْث ِمَن الرتُّ أَيُّها الَحيُّ الّذي ال مَيوت، إِبْ

ِجْرسًا  َك  َصليبُ ُكْن  يَ وَلْ األَبَد.  طَريِق  زادًا عىل  وَتَناوَلوَك  املَْعموِديَّة،  ماِء  ِمْن  ِبسوَك  لَ الّذيَن 

األَبَد. إىل  ْكُر  والشُّ املَْجُد  َك  لَ والرّاَحِة،  الَحياِة  يا  دُنْ إىل  ِه  يْ َعلَ ْعُربوَن  يَ

(من صلوات ختام صالة صباح أحد املو� املؤمنني، ا�كسليك، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
يا َمْن أَحَيانَا

ْد. ا ِيف دَاِر الُخلْ ْل َموتَانَ ا إقبَ بً ا ِباملَوِْت َصلْ انَ ܀ يا َمْن أَحيَ

ْحَر الُجودْ. ا بَ يِهْم يا َخرْيَ راِحْم يَ ْغ َعلَ َث املَراِحْم أَسِب ܀ َغيْ

يَسَرتِيُحوا َمْع َمْن أَرَْضوْك. ِنريُوا ِمْن نُوِر وَْجَهْك وَلْ ْستَ ليَ ܀ فَ

܀܀܀



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

ِبُسوَك يف  ِة للَموىت الّذيَن لَ ِديَّ أَنِجز أَللهم وَعدَك بالَحياِة األَبَ

َقْد  لَ فَ للحياة.  ا  ونً ُعربُ وَدََمَك  َجَسَدَك  وا  ََناوَلُ وَت الِعاَمِد، 

وََعدتَُهم ِبذلك إذ قُلَت: َمْن يَأكُل َجَسِدي َويَرشَب دَِمي 

ِد اآلِبِدين. آمني. ُحوَك إىل أَبَ َسبِّ يُ لُهم، أللهم، لهذه الحياة، لِ اُة األبديَّة. أّهِّ ُه الَحيَ لَ فَ

(من صلوات صباح أحد املو� املؤمنني، صالة ا�ُمؤمن ١)

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

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

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

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

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

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

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

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (يا ابن الله بَنَي األبَرار)

ا الراِقِديَن يا ابَن اللِه يا رََجاَء املؤِمِننَي ساِمْح وَارَحْم أَموَاتََن

وِر رَبِّ ارَحمُهم وَأَسِكنُهْم دَاَر الُنوِر َصوٌت ِمنَك يُحِيي املَوىت يف الُقبُ

܀܀܀

َاِب ا كالرسَّ نَّ وَال ُروُح اللِه كُ دِء قَد ُجِبلَنا ِمن تُرَاِب لَ ُمنُذ البَ

ا بَعَد املَوِت كالَخِمريَه بَقى ِفيَن ِصريَه يَ ُهَو الُروُح أَعطَى الَعقَل وَالبَ

܀܀܀

َنا للَفَساِد بَقى ِفيَنا ال يَرتُكْ ا بابِن اللِه يف الِعاَمِد يَ حَن تَوَشَّ

وِر ا لِلُعبُ بَقى ِفيَن وِر ثَوُب الرَبِّ يَ وَارَى يف الُقبُ تَ ثَوُب الِجسِم يَ

܀܀܀

ا نَّ ا َهِذي الكأَس وَأَِع ا أَْجِز َعنَّ أَس املَوِت َعنَّ يا َمِسيًحا ذَاَق كَ  

ْب ذِكَر املَوىَت، آمني. يِّ يِسنْي ُجْد وَارَحْمَنا طَ ْع ذِكَر األُمِّ الَعذرا وَالِقدِّ َعظِّم وَارفَ

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

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ܀ ما أَحبَّ مساكِ

ِعنَد  راَخها  أَفْ فيه  تََضُع  ا  ُعشًّ واليَامَمُة  َمأوى  ُه  لَ وََجَد  الُعْصفوُر  ܀  الَحّي  ِه  لِإلِل وِجْسمي 

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  ܀  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات إِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 (١تس ٥/ ١-١١)

ِدْرَع اِإلمْيَاِن واملََحبَّة، وَواِضِعنَي ُخوَذَة َرَجاِء  أَبَْناَء الَنَهار، فَلَْنْصُح الِبِسنَي  ا نَْحُن  "أَمَّ

الَّذي  بََربَِّنا يَُسوَع املَِسيح،  بَْل إلِْحَراِز الَخالِص  لِلَغَضب،  يَْجَعلَْنا  لَْم  الله  الَخالص. فِإنَّ 

نِامِئنِي." أَْم  َمَعُه َساِهِريَن كُنَّا  لَِنْحيَا  أَْجلَِنا،  ِمْن  َماَت 

     
                

(رؤ ١٤/ ١٣)         
  

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

(لو ١٩/١٦-٣١)

َخِر الوَالئِم. وكاَن  أَفْ وٍْم ِب لَّ يَ ُم كُ َنعَّ تَ اِعم، َويَ اَن النَّ ُس األُرُْجواَن وَالَكتَّ بَ لْ اَن رَُجٌل َغِنيٌّ يَ «كَ

َع ِمَن  ْشبَ ِهي أَْن يَ ْشتَ ِه، تَْكُسوُه الُقُروح. وكاَن يَ اِب َد بَ ُروًحا ِعْن َعاَزُر َمطْ رَُجٌل ِمْسِكنٌي اْسُمُه لَ

وََماَت  ُروَحُه.  قُ َحُس  لْ تَ فَ تَأيِْت  انَْت  كَ الِكالَب  أَنَّ  َغرْيَ  الَغِنّي،  َدِة  َمائِ ِمْن  َساِقِط  املُتَ اِت  الُفتَ

ه،  يْ َن َع الَغِنيُّ عيْ ثُمَّ َماَت الَغِنيُّ وَدُِفن. َورَفَ رَاِهيم.  إِبْ َكُة إِىل ِحْضِن  ُه املَالئِ تْ َحَملَ املِْسكنُي فَ

َنادَى وقَال: يا  ِه. فَ َعاَزَر يف ِحْضِن ِعيد، وَلَ رَاِهيَم ِمْن بَ رَأَى إِبْ َقاِيس الَعَذاب، فَ وَُهَو يف الَجِحيِم يُ

ٌع يف هَذا  وَجِّ اٍء َويُربَِّد لَِسايِن، أليَنِّ ُمتَ ِعِه مِبَ لَّ طَرََف إِْصبَ بُ يَ َعاَزَر لِ رَاِهيم، إِرَْحْمِني وَأَرِْسْل لَ أَبَِت إِبْ

ِهيب. اللَ

ا. واآلَن ُهَو  اَل البَاليَ َعاَزُر نَ َك، وَلَ اتِ َك يف َحيَ َت َخرْياتِ لْ ْر أَنََّك نِ ِني، تَذَكَّ رَاِهيم: يا ابْ قاَل إِبْ فَ

إِنَّ  ة، َحتَّى  تَ ثَاِب َنُكم ُهوًَّة َعِظيَمًة  يْ َوبَ َننا  يْ بَ إِنَّ  فَ ِه،  لِّ َع هَذا كُ ع. وََم وَجَّ تَتَ َعزَّى ُهَنا، وأَنَْت  تَ يَ

َقاَل  نا. فَ يْ ْعُربُوا إِلَ يُعون، وال ِمْن ُهناَك أَْن يَ طْ ْستَ ُكم ال يَ يْ اُزوا ِمْن ُهنا إِلَ ْجتَ ِريُدوَن أَْن يَ ِذيَن يُ الَّ

ُهم،  ْشَهَد لَ يَ ِت أيَب، فإنَّ يل َخْمَسَة إِْخوة، لِ يْ َعاَزَر إَِىل بَ َك إِذًا، يا أَبَِت، أَْن تُرِْسَل لَ أَلُ الَغِنّي: أَْس

ِبياء،  وَاألَنْ ُموَىس  ِعْنَدُهم  رَاِهيم:  إِبْ فَقاَل  هَذا.  الَعَذاِب  َمَكاِن  إِىل  ًضا  أَيْ ُهْم  أْتُوا  يَ ال  يَك 

وبُون.  تُ ِهم وَاِحٌد ِمَن األَْموَاِت يَ يْ رَاِهيم، ولِكْن إِذَا َمَىض إِلَ ا أَبَِت إِبْ ُهم. فَقال: ال، يَ ْسَمُعوا لَ يَ لْ فَ

اَم وَاِحٌد ِمَن األَْموَات،  و قَ إِنَُّهم، وَلَ اء، فَ يَ ِب ْسَمُعوَن لُِموَىس وَاألَنْ رَاِهيم: إِْن كانُوا ال يَ ُه إِبْ فقاَل لَ

ِنُعوا!». تَ ْق ْن يَ لَ

anteliasdiocese.com

٥

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري جوزف طّنوس)
نا هي  عي بأنَّ حياتَ رَاحِة أنُفِس املوىت، كام ونَ ذكاراِت نُصّيل لِ ِن التَّ الِث ِمْن زَم يف األسبوعِ الثَّ

ا بأفكاٍر ثالٍث. ِة؛ نتأّمُل سوي� مسريٌة نحَو الحياِة األبديّ

بِفعٍل ماٍض  إنجيِل متّى،  الغنيَّ ولعازرَ، بحَسِب  َمثَل  الرَّبُّ يسوُع  الفكرُة األوىل: يستهلُّ 

... وكان رَجٌل مسكنٌي...". يرمُز هذا الفعُل إىل املايض، أي إىل  ناقٍص فيقول: "كان رَجٌل غنيٌّ

َهْت. يوِقُظ فينا حقيقًة ال مفرَّ منها، وهي بأنَّ حياتَنا مهام طالَْت فهي  حياٍة كانَْت وانتَ

ُم متى نُْصِبُح نحُن أيًضا يف خِرب كاَن. وحَده اآلُب يعلُم ذلك اليوَم  ْعلَ منتهيٌة ال محالَة. ال نَ

ه املالئكُة إىل ِحْضِن إبراهيَم. َمْن يكوُن حارضًا دوًما ألْن تحِملُ اعَة. فطوىب لِ وتلك السَّ

ٌة وقد دعانا الرَّبُّ  الفكرُة الثّأنية: الفقُر أم التّجرُّد طريُقنا إىل امللكوِت؟ الفقُر حالٌة اجتامعيّ

منها  للتَّجرُِّد  يسوُع  دعانا  ٌة،  اجتامعيّ حالٌة  أيًضا  الغنى  ِه.  ِب القبوِل  وعَدِم  ِته  محاربَ إىل 

لدخوِل  مقياًسا  ليسا  املاديّان  والغنى  الفقُر  حياتنا.  يف  لِعاز"   " هم  َمْن  مع  ومشاركِتها 

ُة القريِب. ُة اللِه ومحبّ ُة هي املقياُس، محبّ ا املحبّ امللكوِت، إمنَّ

نا اللُه للمجهوِل بل أحيانا  الفكرُة الثالثُة: "عنَدهم موىس واألنبياءُ، فليسمعوا لهم". مل يرتكْ

نا عىل  اتِ ِة هو ما نزرُعه يف يوميّ ِنِه يسوعَ، الطَّريُق والحقُّ والحياةُ. ما ينتظرُنا يف األبديّ بابْ

األرِض. فإنَّ َزرَْعنا بحسِب كلمِة يسوعَ، حصْدنا حياًة مع يسوَع يف امللكوِت.

أَرِْح يا ربُّ املوىت وأعِطنا أْن نحيا بَك ولَك.

فرتة صمت وتأّمل (...)

أحد الموتى المؤمنين

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

َسة،  ناِء البيَعِة املَُقدَّ لَّ أَبْ نا، وَكُ لَ ا َوإِْخوَتَنا وَأَْه اِب آباءَن َعْث ِمَن الرتُّ أَيُّها الَحيُّ الّذي ال مَيوت، إِبْ

ِجْرسًا  َك  َصليبُ ُكْن  يَ وَلْ األَبَد.  طَريِق  زادًا عىل  وَتَناوَلوَك  املَْعموِديَّة،  ماِء  ِمْن  ِبسوَك  لَ الّذيَن 

األَبَد. إىل  ْكُر  والشُّ املَْجُد  َك  لَ والرّاَحِة،  الَحياِة  يا  دُنْ إىل  ِه  يْ َعلَ ْعُربوَن  يَ

(من صلوات ختام صالة صباح أحد املو� املؤمنني، ا�كسليك، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
يا َمْن أَحَيانَا

ْد. ا ِيف دَاِر الُخلْ ْل َموتَانَ ا إقبَ بً ا ِباملَوِْت َصلْ انَ ܀ يا َمْن أَحيَ

ْحَر الُجودْ. ا بَ يِهْم يا َخرْيَ راِحْم يَ ْغ َعلَ َث املَراِحْم أَسِب ܀ َغيْ

يَسَرتِيُحوا َمْع َمْن أَرَْضوْك. ِنريُوا ِمْن نُوِر وَْجَهْك وَلْ ْستَ ليَ ܀ فَ

܀܀܀



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

ِبُسوَك يف  ِة للَموىت الّذيَن لَ ِديَّ أَنِجز أَللهم وَعدَك بالَحياِة األَبَ

َقْد  لَ فَ للحياة.  ا  ونً ُعربُ وَدََمَك  َجَسَدَك  وا  ََناوَلُ وَت الِعاَمِد، 

وََعدتَُهم ِبذلك إذ قُلَت: َمْن يَأكُل َجَسِدي َويَرشَب دَِمي 

ِد اآلِبِدين. آمني. ُحوَك إىل أَبَ َسبِّ يُ لُهم، أللهم، لهذه الحياة، لِ اُة األبديَّة. أّهِّ ُه الَحيَ لَ فَ

(من صلوات صباح أحد املو� املؤمنني، صالة ا�ُمؤمن ١)

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

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

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

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

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

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

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

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (يا ابن الله بَنَي األبَرار)

ا الراِقِديَن يا ابَن اللِه يا رََجاَء املؤِمِننَي ساِمْح وَارَحْم أَموَاتََن

وِر رَبِّ ارَحمُهم وَأَسِكنُهْم دَاَر الُنوِر َصوٌت ِمنَك يُحِيي املَوىت يف الُقبُ

܀܀܀

َاِب ا كالرسَّ نَّ وَال ُروُح اللِه كُ دِء قَد ُجِبلَنا ِمن تُرَاِب لَ ُمنُذ البَ

ا بَعَد املَوِت كالَخِمريَه بَقى ِفيَن ِصريَه يَ ُهَو الُروُح أَعطَى الَعقَل وَالبَ

܀܀܀

َنا للَفَساِد بَقى ِفيَنا ال يَرتُكْ ا بابِن اللِه يف الِعاَمِد يَ حَن تَوَشَّ

وِر ا لِلُعبُ بَقى ِفيَن وِر ثَوُب الرَبِّ يَ وَارَى يف الُقبُ تَ ثَوُب الِجسِم يَ

܀܀܀

ا نَّ ا َهِذي الكأَس وَأَِع ا أَْجِز َعنَّ أَس املَوِت َعنَّ يا َمِسيًحا ذَاَق كَ  

ْب ذِكَر املَوىَت، آمني. يِّ يِسنْي ُجْد وَارَحْمَنا طَ ْع ذِكَر األُمِّ الَعذرا وَالِقدِّ َعظِّم وَارفَ

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

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ܀ ما أَحبَّ مساكِ

ِعنَد  راَخها  أَفْ فيه  تََضُع  ا  ُعشًّ واليَامَمُة  َمأوى  ُه  لَ وََجَد  الُعْصفوُر  ܀  الَحّي  ِه  لِإلِل وِجْسمي 

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  ܀  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات إِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 (١تس ٥/ ١-١١)

ِدْرَع اِإلمْيَاِن واملََحبَّة، وَواِضِعنَي ُخوَذَة َرَجاِء  أَبَْناَء الَنَهار، فَلَْنْصُح الِبِسنَي  ا نَْحُن  "أَمَّ

الَّذي  بََربَِّنا يَُسوَع املَِسيح،  بَْل إلِْحَراِز الَخالِص  لِلَغَضب،  يَْجَعلَْنا  لَْم  الله  الَخالص. فِإنَّ 

نِامِئنِي." أَْم  َمَعُه َساِهِريَن كُنَّا  لَِنْحيَا  أَْجلَِنا،  ِمْن  َماَت 

     
                

(رؤ ١٤/ ١٣)         
  

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

(لو ١٩/١٦-٣١)

َخِر الوَالئِم. وكاَن  أَفْ وٍْم ِب لَّ يَ ُم كُ َنعَّ تَ اِعم، َويَ اَن النَّ ُس األُرُْجواَن وَالَكتَّ بَ لْ اَن رَُجٌل َغِنيٌّ يَ «كَ

َع ِمَن  ْشبَ ِهي أَْن يَ ْشتَ ِه، تَْكُسوُه الُقُروح. وكاَن يَ اِب َد بَ ُروًحا ِعْن َعاَزُر َمطْ رَُجٌل ِمْسِكنٌي اْسُمُه لَ

وََماَت  ُروَحُه.  قُ َحُس  لْ تَ فَ تَأيِْت  انَْت  كَ الِكالَب  أَنَّ  َغرْيَ  الَغِنّي،  َدِة  َمائِ ِمْن  َساِقِط  املُتَ اِت  الُفتَ

ه،  يْ َن َع الَغِنيُّ عيْ ثُمَّ َماَت الَغِنيُّ وَدُِفن. َورَفَ رَاِهيم.  إِبْ َكُة إِىل ِحْضِن  ُه املَالئِ تْ َحَملَ املِْسكنُي فَ

َنادَى وقَال: يا  ِه. فَ َعاَزَر يف ِحْضِن ِعيد، وَلَ رَاِهيَم ِمْن بَ رَأَى إِبْ َقاِيس الَعَذاب، فَ وَُهَو يف الَجِحيِم يُ

ٌع يف هَذا  وَجِّ اٍء َويُربَِّد لَِسايِن، أليَنِّ ُمتَ ِعِه مِبَ لَّ طَرََف إِْصبَ بُ يَ َعاَزَر لِ رَاِهيم، إِرَْحْمِني وَأَرِْسْل لَ أَبَِت إِبْ

ِهيب. اللَ

ا. واآلَن ُهَو  اَل البَاليَ َعاَزُر نَ َك، وَلَ اتِ َك يف َحيَ َت َخرْياتِ لْ ْر أَنََّك نِ ِني، تَذَكَّ رَاِهيم: يا ابْ قاَل إِبْ فَ

إِنَّ  ة، َحتَّى  تَ ثَاِب َنُكم ُهوًَّة َعِظيَمًة  يْ َوبَ َننا  يْ بَ إِنَّ  فَ ِه،  لِّ َع هَذا كُ ع. وََم وَجَّ تَتَ َعزَّى ُهَنا، وأَنَْت  تَ يَ

َقاَل  نا. فَ يْ ْعُربُوا إِلَ يُعون، وال ِمْن ُهناَك أَْن يَ طْ ْستَ ُكم ال يَ يْ اُزوا ِمْن ُهنا إِلَ ْجتَ ِريُدوَن أَْن يَ ِذيَن يُ الَّ

ُهم،  ْشَهَد لَ يَ ِت أيَب، فإنَّ يل َخْمَسَة إِْخوة، لِ يْ َعاَزَر إَِىل بَ َك إِذًا، يا أَبَِت، أَْن تُرِْسَل لَ أَلُ الَغِنّي: أَْس

ِبياء،  وَاألَنْ ُموَىس  ِعْنَدُهم  رَاِهيم:  إِبْ فَقاَل  هَذا.  الَعَذاِب  َمَكاِن  إِىل  ًضا  أَيْ ُهْم  أْتُوا  يَ ال  يَك 

وبُون.  تُ ِهم وَاِحٌد ِمَن األَْموَاِت يَ يْ رَاِهيم، ولِكْن إِذَا َمَىض إِلَ ا أَبَِت إِبْ ُهم. فَقال: ال، يَ ْسَمُعوا لَ يَ لْ فَ

اَم وَاِحٌد ِمَن األَْموَات،  و قَ إِنَُّهم، وَلَ اء، فَ يَ ِب ْسَمُعوَن لُِموَىس وَاألَنْ رَاِهيم: إِْن كانُوا ال يَ ُه إِبْ فقاَل لَ

ِنُعوا!». تَ ْق ْن يَ لَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري جوزف طّنوس)
نا هي  عي بأنَّ حياتَ رَاحِة أنُفِس املوىت، كام ونَ ذكاراِت نُصّيل لِ ِن التَّ الِث ِمْن زَم يف األسبوعِ الثَّ

ا بأفكاٍر ثالٍث. ِة؛ نتأّمُل سوي� مسريٌة نحَو الحياِة األبديّ

بِفعٍل ماٍض  إنجيِل متّى،  الغنيَّ ولعازرَ، بحَسِب  َمثَل  الرَّبُّ يسوُع  الفكرُة األوىل: يستهلُّ 

... وكان رَجٌل مسكنٌي...". يرمُز هذا الفعُل إىل املايض، أي إىل  ناقٍص فيقول: "كان رَجٌل غنيٌّ

َهْت. يوِقُظ فينا حقيقًة ال مفرَّ منها، وهي بأنَّ حياتَنا مهام طالَْت فهي  حياٍة كانَْت وانتَ

ُم متى نُْصِبُح نحُن أيًضا يف خِرب كاَن. وحَده اآلُب يعلُم ذلك اليوَم  ْعلَ منتهيٌة ال محالَة. ال نَ

ه املالئكُة إىل ِحْضِن إبراهيَم. َمْن يكوُن حارضًا دوًما ألْن تحِملُ اعَة. فطوىب لِ وتلك السَّ

ٌة وقد دعانا الرَّبُّ  الفكرُة الثّأنية: الفقُر أم التّجرُّد طريُقنا إىل امللكوِت؟ الفقُر حالٌة اجتامعيّ

منها  للتَّجرُِّد  يسوُع  دعانا  ٌة،  اجتامعيّ حالٌة  أيًضا  الغنى  ِه.  ِب القبوِل  وعَدِم  ِته  محاربَ إىل 

لدخوِل  مقياًسا  ليسا  املاديّان  والغنى  الفقُر  حياتنا.  يف  لِعاز"   " هم  َمْن  مع  ومشاركِتها 

ُة القريِب. ُة اللِه ومحبّ ُة هي املقياُس، محبّ ا املحبّ امللكوِت، إمنَّ

نا اللُه للمجهوِل بل أحيانا  الفكرُة الثالثُة: "عنَدهم موىس واألنبياءُ، فليسمعوا لهم". مل يرتكْ

نا عىل  اتِ ِة هو ما نزرُعه يف يوميّ ِنِه يسوعَ، الطَّريُق والحقُّ والحياةُ. ما ينتظرُنا يف األبديّ بابْ

األرِض. فإنَّ َزرَْعنا بحسِب كلمِة يسوعَ، حصْدنا حياًة مع يسوَع يف امللكوِت.

أَرِْح يا ربُّ املوىت وأعِطنا أْن نحيا بَك ولَك.

فرتة صمت وتأّمل (...)

anteliasdiocese.com

٦ أحد الموتى المؤمنين

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

َسة،  ناِء البيَعِة املَُقدَّ لَّ أَبْ نا، وَكُ لَ ا َوإِْخوَتَنا وَأَْه اِب آباءَن َعْث ِمَن الرتُّ أَيُّها الَحيُّ الّذي ال مَيوت، إِبْ

ِجْرسًا  َك  َصليبُ ُكْن  يَ وَلْ األَبَد.  طَريِق  زادًا عىل  وَتَناوَلوَك  املَْعموِديَّة،  ماِء  ِمْن  ِبسوَك  لَ الّذيَن 

األَبَد. إىل  ْكُر  والشُّ املَْجُد  َك  لَ والرّاَحِة،  الَحياِة  يا  دُنْ إىل  ِه  يْ َعلَ ْعُربوَن  يَ

(من صلوات ختام صالة صباح أحد املو� املؤمنني، ا�كسليك، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
يا َمْن أَحَيانَا

ْد. ا ِيف دَاِر الُخلْ ْل َموتَانَ ا إقبَ بً ا ِباملَوِْت َصلْ انَ ܀ يا َمْن أَحيَ

ْحَر الُجودْ. ا بَ يِهْم يا َخرْيَ راِحْم يَ ْغ َعلَ َث املَراِحْم أَسِب ܀ َغيْ

يَسَرتِيُحوا َمْع َمْن أَرَْضوْك. ِنريُوا ِمْن نُوِر وَْجَهْك وَلْ ْستَ ليَ ܀ فَ

܀܀܀



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

ِبُسوَك يف  ِة للَموىت الّذيَن لَ ِديَّ أَنِجز أَللهم وَعدَك بالَحياِة األَبَ

َقْد  لَ فَ للحياة.  ا  ونً ُعربُ وَدََمَك  َجَسَدَك  وا  ََناوَلُ وَت الِعاَمِد، 

وََعدتَُهم ِبذلك إذ قُلَت: َمْن يَأكُل َجَسِدي َويَرشَب دَِمي 

ِد اآلِبِدين. آمني. ُحوَك إىل أَبَ َسبِّ يُ لُهم، أللهم، لهذه الحياة، لِ اُة األبديَّة. أّهِّ ُه الَحيَ لَ فَ

(من صلوات صباح أحد املو� املؤمنني، صالة ا�ُمؤمن ١)

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

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

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

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

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

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

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

الُقلَوْب. َعىل ُمْستِقيِمي 

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (يا ابن الله بَنَي األبَرار)

ا الراِقِديَن يا ابَن اللِه يا رََجاَء املؤِمِننَي ساِمْح وَارَحْم أَموَاتََن

وِر رَبِّ ارَحمُهم وَأَسِكنُهْم دَاَر الُنوِر َصوٌت ِمنَك يُحِيي املَوىت يف الُقبُ

܀܀܀

َاِب ا كالرسَّ نَّ وَال ُروُح اللِه كُ دِء قَد ُجِبلَنا ِمن تُرَاِب لَ ُمنُذ البَ

ا بَعَد املَوِت كالَخِمريَه بَقى ِفيَن ِصريَه يَ ُهَو الُروُح أَعطَى الَعقَل وَالبَ

܀܀܀

َنا للَفَساِد بَقى ِفيَنا ال يَرتُكْ ا بابِن اللِه يف الِعاَمِد يَ حَن تَوَشَّ

وِر ا لِلُعبُ بَقى ِفيَن وِر ثَوُب الرَبِّ يَ وَارَى يف الُقبُ تَ ثَوُب الِجسِم يَ

܀܀܀

ا نَّ ا َهِذي الكأَس وَأَِع ا أَْجِز َعنَّ أَس املَوِت َعنَّ يا َمِسيًحا ذَاَق كَ  

ْب ذِكَر املَوىَت، آمني. يِّ يِسنْي ُجْد وَارَحْمَنا طَ ْع ذِكَر األُمِّ الَعذرا وَالِقدِّ َعظِّم وَارفَ

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

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ܀ ما أَحبَّ مساكِ

ِعنَد  راَخها  أَفْ فيه  تََضُع  ا  ُعشًّ واليَامَمُة  َمأوى  ُه  لَ وََجَد  الُعْصفوُر  ܀  الَحّي  ِه  لِإلِل وِجْسمي 

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  ܀  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات إِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 (١تس ٥/ ١-١١)

ِدْرَع اِإلمْيَاِن واملََحبَّة، وَواِضِعنَي ُخوَذَة َرَجاِء  أَبَْناَء الَنَهار، فَلَْنْصُح الِبِسنَي  ا نَْحُن  "أَمَّ

الَّذي  بََربَِّنا يَُسوَع املَِسيح،  بَْل إلِْحَراِز الَخالِص  لِلَغَضب،  يَْجَعلَْنا  لَْم  الله  الَخالص. فِإنَّ 

نِامِئنِي." أَْم  َمَعُه َساِهِريَن كُنَّا  لَِنْحيَا  أَْجلَِنا،  ِمْن  َماَت 

     
                

(رؤ ١٤/ ١٣)         
  

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

(لو ١٩/١٦-٣١)

َخِر الوَالئِم. وكاَن  أَفْ وٍْم ِب لَّ يَ ُم كُ َنعَّ تَ اِعم، َويَ اَن النَّ ُس األُرُْجواَن وَالَكتَّ بَ لْ اَن رَُجٌل َغِنيٌّ يَ «كَ

َع ِمَن  ْشبَ ِهي أَْن يَ ْشتَ ِه، تَْكُسوُه الُقُروح. وكاَن يَ اِب َد بَ ُروًحا ِعْن َعاَزُر َمطْ رَُجٌل ِمْسِكنٌي اْسُمُه لَ

وََماَت  ُروَحُه.  قُ َحُس  لْ تَ فَ تَأيِْت  انَْت  كَ الِكالَب  أَنَّ  َغرْيَ  الَغِنّي،  َدِة  َمائِ ِمْن  َساِقِط  املُتَ اِت  الُفتَ

ه،  يْ َن َع الَغِنيُّ عيْ ثُمَّ َماَت الَغِنيُّ وَدُِفن. َورَفَ رَاِهيم.  إِبْ َكُة إِىل ِحْضِن  ُه املَالئِ تْ َحَملَ املِْسكنُي فَ

َنادَى وقَال: يا  ِه. فَ َعاَزَر يف ِحْضِن ِعيد، وَلَ رَاِهيَم ِمْن بَ رَأَى إِبْ َقاِيس الَعَذاب، فَ وَُهَو يف الَجِحيِم يُ

ٌع يف هَذا  وَجِّ اٍء َويُربَِّد لَِسايِن، أليَنِّ ُمتَ ِعِه مِبَ لَّ طَرََف إِْصبَ بُ يَ َعاَزَر لِ رَاِهيم، إِرَْحْمِني وَأَرِْسْل لَ أَبَِت إِبْ

ِهيب. اللَ

ا. واآلَن ُهَو  اَل البَاليَ َعاَزُر نَ َك، وَلَ اتِ َك يف َحيَ َت َخرْياتِ لْ ْر أَنََّك نِ ِني، تَذَكَّ رَاِهيم: يا ابْ قاَل إِبْ فَ

إِنَّ  ة، َحتَّى  تَ ثَاِب َنُكم ُهوًَّة َعِظيَمًة  يْ َوبَ َننا  يْ بَ إِنَّ  فَ ِه،  لِّ َع هَذا كُ ع. وََم وَجَّ تَتَ َعزَّى ُهَنا، وأَنَْت  تَ يَ

َقاَل  نا. فَ يْ ْعُربُوا إِلَ يُعون، وال ِمْن ُهناَك أَْن يَ طْ ْستَ ُكم ال يَ يْ اُزوا ِمْن ُهنا إِلَ ْجتَ ِريُدوَن أَْن يَ ِذيَن يُ الَّ

ُهم،  ْشَهَد لَ يَ ِت أيَب، فإنَّ يل َخْمَسَة إِْخوة، لِ يْ َعاَزَر إَِىل بَ َك إِذًا، يا أَبَِت، أَْن تُرِْسَل لَ أَلُ الَغِنّي: أَْس

ِبياء،  وَاألَنْ ُموَىس  ِعْنَدُهم  رَاِهيم:  إِبْ فَقاَل  هَذا.  الَعَذاِب  َمَكاِن  إِىل  ًضا  أَيْ ُهْم  أْتُوا  يَ ال  يَك 

وبُون.  تُ ِهم وَاِحٌد ِمَن األَْموَاِت يَ يْ رَاِهيم، ولِكْن إِذَا َمَىض إِلَ ا أَبَِت إِبْ ُهم. فَقال: ال، يَ ْسَمُعوا لَ يَ لْ فَ

اَم وَاِحٌد ِمَن األَْموَات،  و قَ إِنَُّهم، وَلَ اء، فَ يَ ِب ْسَمُعوَن لُِموَىس وَاألَنْ رَاِهيم: إِْن كانُوا ال يَ ُه إِبْ فقاَل لَ

ِنُعوا!». تَ ْق ْن يَ لَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري جوزف طّنوس)
نا هي  عي بأنَّ حياتَ رَاحِة أنُفِس املوىت، كام ونَ ذكاراِت نُصّيل لِ ِن التَّ الِث ِمْن زَم يف األسبوعِ الثَّ

ا بأفكاٍر ثالٍث. ِة؛ نتأّمُل سوي� مسريٌة نحَو الحياِة األبديّ

بِفعٍل ماٍض  إنجيِل متّى،  الغنيَّ ولعازرَ، بحَسِب  َمثَل  الرَّبُّ يسوُع  الفكرُة األوىل: يستهلُّ 

... وكان رَجٌل مسكنٌي...". يرمُز هذا الفعُل إىل املايض، أي إىل  ناقٍص فيقول: "كان رَجٌل غنيٌّ

َهْت. يوِقُظ فينا حقيقًة ال مفرَّ منها، وهي بأنَّ حياتَنا مهام طالَْت فهي  حياٍة كانَْت وانتَ

ُم متى نُْصِبُح نحُن أيًضا يف خِرب كاَن. وحَده اآلُب يعلُم ذلك اليوَم  ْعلَ منتهيٌة ال محالَة. ال نَ

ه املالئكُة إىل ِحْضِن إبراهيَم. َمْن يكوُن حارضًا دوًما ألْن تحِملُ اعَة. فطوىب لِ وتلك السَّ

ٌة وقد دعانا الرَّبُّ  الفكرُة الثّأنية: الفقُر أم التّجرُّد طريُقنا إىل امللكوِت؟ الفقُر حالٌة اجتامعيّ

منها  للتَّجرُِّد  يسوُع  دعانا  ٌة،  اجتامعيّ حالٌة  أيًضا  الغنى  ِه.  ِب القبوِل  وعَدِم  ِته  محاربَ إىل 

لدخوِل  مقياًسا  ليسا  املاديّان  والغنى  الفقُر  حياتنا.  يف  لِعاز"   " هم  َمْن  مع  ومشاركِتها 

ُة القريِب. ُة اللِه ومحبّ ُة هي املقياُس، محبّ ا املحبّ امللكوِت، إمنَّ

نا اللُه للمجهوِل بل أحيانا  الفكرُة الثالثُة: "عنَدهم موىس واألنبياءُ، فليسمعوا لهم". مل يرتكْ

نا عىل  اتِ ِة هو ما نزرُعه يف يوميّ ِنِه يسوعَ، الطَّريُق والحقُّ والحياةُ. ما ينتظرُنا يف األبديّ بابْ

األرِض. فإنَّ َزرَْعنا بحسِب كلمِة يسوعَ، حصْدنا حياًة مع يسوَع يف امللكوِت.

أَرِْح يا ربُّ املوىت وأعِطنا أْن نحيا بَك ولَك.

فرتة صمت وتأّمل (...)
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٧ أحد الموتى المؤمنين

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ 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 (...)

َسة،  ناِء البيَعِة املَُقدَّ لَّ أَبْ نا، وَكُ لَ ا َوإِْخوَتَنا وَأَْه اِب آباءَن َعْث ِمَن الرتُّ أَيُّها الَحيُّ الّذي ال مَيوت، إِبْ

ِجْرسًا  َك  َصليبُ ُكْن  يَ وَلْ األَبَد.  طَريِق  زادًا عىل  وَتَناوَلوَك  املَْعموِديَّة،  ماِء  ِمْن  ِبسوَك  لَ الّذيَن 

األَبَد. إىل  ْكُر  والشُّ املَْجُد  َك  لَ والرّاَحِة،  الَحياِة  يا  دُنْ إىل  ِه  يْ َعلَ ْعُربوَن  يَ

(من صلوات ختام صالة صباح أحد املو� املؤمنني، ا�كسليك، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
يا َمْن أَحَيانَا

ْد. ا ِيف دَاِر الُخلْ ْل َموتَانَ ا إقبَ بً ا ِباملَوِْت َصلْ انَ ܀ يا َمْن أَحيَ

ْحَر الُجودْ. ا بَ يِهْم يا َخرْيَ راِحْم يَ ْغ َعلَ َث املَراِحْم أَسِب ܀ َغيْ

يَسَرتِيُحوا َمْع َمْن أَرَْضوْك. ِنريُوا ِمْن نُوِر وَْجَهْك وَلْ ْستَ ليَ ܀ فَ

܀܀܀


