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األحد األّول بعد الدنح: 
إعتالن سّر يسوع المسيح ليوحّنا المعمدان
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ِعيَد  األَنوَار،  ِعيَد  َك  لَ َد  َعيِّ نُ أن  اإلله،  الرَّبُّ  َها  أَيُّ ا  لَن أَهِّ

ُح  َسبِّ نُ ُجُددًا،  اًء  َن أَب َك  لَ َنُكوَن  فَ َداَسٍة،  وَقَ َقاوٍَة  َن ِب َك  اعِتَالنِ

ُهورَِك،  ِذيَن أَنبأوا ِبظُ اِء الَّ يَ ِب وِس يف أَجوَاِق األَن السِمَك الُقدُّ

وس، اآلن وإىل األبد.                         اَك َوُروَحَك الُقدُّ َدَك، وَنَشُكرَُك وَأَبَ ا الّذي َعمَّ ُن ِرسََّك َمَع يُوَحنَّ وَنُعلِ

(من صلوات �ساء عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

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 طُوبَيَك ِعيُتا (طُوىب لَِك يا كَِنيَسَة اإلميان)

وبَة: ا املَعَمَداُن يُنادي، يَدُعو الَشعَب للِعاَمِد وَالتَ يف األُردُنِّ يُوَحنَّ

ُكوا دَرَب الِربِّ ُعُدوا َعِن الَرشِّ وَاسلُ ُدوا دَرَب اآليِت ِمْن أَعَىل الَساَمواِت أُب َمهِّ

اُن أيِت الَديَّ وَم يَ َنالوُا الَخَالَص يَ تَ فَ

܀܀܀

ا إنَساُن ادَاُه املَعَمَداُن: رَبِّ أنَ ا نَ َجاَء يَُسوْع باتَِّجاِه يُوَحنَّ  

اَل الربُّ الَقِديُر ِشرُي قَ ديِن يا بَ ُب ِمنِّي الطُهرَا؟ َعدِّ ُّ الُقدرَة تَطلُ أَنَت الُكيلِّ

نَّى لُّ ِبرِّ هذا ما أمََتَ ليَكُمْل كُ فَ

܀܀܀

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ٢٥ (٢٤)
لُت فال أَخز وال يَشَمْت يب أَْعدايئ ܀ فَجميُع  ُع نَْفيس، إِلهي َعليَك تَوَكَّ يَك يا رَبِّ أَرفَ ܀ إِلَ

َعرِّفْني  رقََك  طُ رَبِّ  يا  ܀  يَغُدرون  الباِطِل  اْسِم  َمن عىل  ْخَز  يَ ولْ يَخَزون  يَرجونََك ال  الَّذيَن 

هاَر  النَّ إِلُه َخاليص وإِياَك رََجوُت  ْمني فإنََّك أنَت  َك اْهديِن وَعلِّ ܀ إىل َحقِّ ْمني  َك علِّ لَ وُسبُ

ا َمعاِيصَّ وخطايا َشبايب  ْر َحنانََك وَمراِحَمَك فإِنَّها قامِئٌة ُمنُذ أَزَلك ܀ أَمَّ ه ܀ يا رَبِّ اْذكُ كلَ

ْر بل عىل َحَسِب رَحمتَك اْذْكُرين ِمن أَجِل َصالِحَك يا رَبِّ ܀ الرَّبُّ صالٌِح وُمستَقيم  فال تَذكُ

ريَقه ܀ ُم البائسنَي طَ لِذلَك يُرِشُد الخاِطئنَي يف الطَّريق ܀ ويَْهدي الوَُضعاَء إِىل الَحقِّ ُويَعلَ

يا رَبُّ  اْسِمَك  ܀ ِمن أَجل  يَحَفظوَن َعهَده ووَصاياه  لَِمن  الرَّبِّ َجميُعها رَحَمٌة وَحقٌّ  ُل  ُسبُ

؟ فإِنَّه يُرِشُده يف الطَريِق الَّذي  تَّقي الرَّبَّ أغِفْر إمِْثي، فإِنَّه َعظيم ܀ َمن هو الرَُّجُل الَّذي يَ

قونَه ولَهم يُعلُن  تَّ ه تَرُِث األَرض ܀ ِرسُّ الرََّب لَِمن يَ تُ يَّ ْفُسه يف الَخريِ وذُرِّ يَْختار ܀ فتَسُكُن نَ

ِفْت واْرَحْمني  تَ باِك يُخرُِج رِجَيلَّ ܀ إَِيلَّ اْل ُه ِمَن الشِّ لِّ حنٍي إِىل الرَّبِّ ألَنَّ َعهَده ܀ َعيناَي يف كُ

ْر إِىل بُؤيس وَعنايئ  ِشلْني ܀ أُنظُ تَ لْبي وِمن َشدائِدي اْن َق قَ فإيَِن وَحيٌد بائِس ܀ فرِّْج َمضاِي

ِقْذين واْحَفْظ  رُثوا وأَبَغضوين بُغًضا عنيًفا ܀ أَن ْر إِىل أَْعدايئ فَقد كَ لَّ آثامي ܀ واْنظُ واْْمُح كُ

اَك رََجوُت يا رََب ܀  نَْفيس لن أَْخزى، فإيِنِّ ِبَك اْعتََصمُت ܀ لِيَحِمني الَكامُل واِالَسِتقامة فإِيَّ

ِقه ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  ِد إِْرسائيَل ِمن َجميعِ َمضاِي تَ ُهمَّ اْف اللَّ

أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ١/١٠-١١)

لَيَْسْت  ِجَهاِدنا  أَْسلَِحَة  نَُحارُِب كَأُنَاٍس َجَسِديِّني؛ ألَنَّ  الَجَسد، ولِكنَّنا ال  نَْحيَا يف  "إِنَّنا 

ِباللِه َعىل َهْدِم الُحُصوِن املَِنيَعة " َجَسِديَّة، بَْل هَي قَاِدرٌَة 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

  

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

(يو ٢٩/١-٣٤)

َحَمُل  ُهَو  «َها  َقال:  فَ ِه  يْ إِلَ ُمْقِبالً  يَُسوَع  ا  يُوَحنَّ رأَى  املعمدان)  (بعد شهادة  الَغِد  يف 

َصاَر  ْد  قَ رَُجٌل  ورَايِئ  أيِْت  يَ ِفيه:  ُت  لْ قُ الَّذي  ُهَو  هَذا  الَعالَم.  َة  َخِطيئَ ُع  رْفَ يَ الَّذي  اللِه 

ُهَو  َر  َه يَظْ لِيَك  املَاِء  ِب ُد  أَُعمِّ ُت  ِجئْ لِكنِّي  ُه،  أَْعرِفُ ْنُت  كُ َما  ا  وأَنَ بْيل.  قَ اَن  كَ ُه  ألَنَّ اِمي،  قُدَّ

ه.  يْ َقرَّ َعلَ َحاَمَمٍة ِمَن الَساَمء، ثُمَّ اْستَ ائِالً: «رَأَيُْت الُروَح نَازِالً كَ ا قَ يل». وَشِهَد يُوَحنَّ إلِْرسَائِ

ْنزُِل  يَ الُروَح  تَرَى  َمْن  اَل يل:  قَ ُهَو  املَاِء  ِب ُد  أَُعمِّ ِني  أَرَْسلَ الَّذي  لِكنَّ  ُه،  أَْعرِفُ ْنُت  كُ َما  ا  وأَنَ

ُن  ابْ ُهَو  هَذا  أَنَّ  وَشِهْدُت  رَأَيُْت  ا  وأَنَ الُقُدس.  الُروِح  ِب ُد  َعمِّ يُ الَّذي  ُهَو  ه،  يْ َعلَ ِقرُّ  ْستَ ويَ

الله».

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري إييل أسعد)

قدرته  هو  األحد  املعمدان يف هذا  بيوحنا  يلفتنا  ما  له،  املسيح  ّرس  اعتالن  أمام   

املسيح  معرفة  أمام  املنيعة  الحصون  كل  وهدم  ذاته  تخطّي  عىل  القدس  الروح  بقّوة 

٤-٥). مل يقم يف مواليد النساء أعظم من يوحّنا املعمدان (مت  والشهادة له (٢ قور ١٠: 

١١: ١١) كام يقول الرّب يسوع ألنّه استطاع أن يرى أبعد ماّم يُرى يف العيون البرشيّة وأْن 

ًة  مدويّ شهادته  فأصبحت  كثريين  حكمة  تخطّت  نبويّة  بحكمة  الله  إرادة  ز  مييّ

والزمان.  املكان  تتخطى 

ا املعمدان عن يسوع: "وأنا مل أكن  ما يفاجئنا يف إنجيل هذا األحد هو قول يوحّن  

املعمدان  يوحّنا  حاول  التي  الرسالة  هي  ما  أقاربه.  أحد  أنّه  مع   (٣٣  :١ (يو  أعرفه" 

قولها؟ الله اآلب بقّوة الروح القدس جعل يوحّنا يرى يف يسوع أبعد من أحد األقرباء، 

الله  "حمل  هو  يسوع   .(٣٤  :١ (يو  الله"  "ابن  بل  ليتعّمد  أىت  عادّي  إنسان  من  أبعد 

 .(٣٣  :١ (يو  القّدس  الروح  يُعّمد يف  الذي  ٢٩) وهو   :١ (يو  العامل"  يرفع خطيئة  الذي 

الله وعمله يف حياتنا ويف حياة األشخاص  التي تجعلنا نرى حضور  إنّها عنُي اإلميان 

معرفًة  اآلخرين  ومعرفة  وإرادته  الله  مبعرفة  كثرية  أحيانًا  ادعائنا  أمام  بنا.  املحيطة 

منا إنجيل اليوم أن نرى أبعد من نظرتنا البرشيّة املحدودة أي بعني  كاملة وتاّمة، يعلّ

السيّام  ومخلوقاته  وحكمته  الله  ّرس  جامل  فأكرث  أكرث  ا  يوميًّ فنكتشف  اإلميان 

االنسان. 

بل  اإلنجيل  هذا  يف  زة  املميّ وحدها  هي  ليسوع  املعمدان  ا  يوحّن نظرة  تكن  مل   

األنبياء"  "خامتة  ز  متيّ له،  املسيح  ّرس  اعتالن  أمام  التمييز.  عىل  وقدرته  حكمته 

بالتواضع أي معرفته متام املعرفة حجم رسالته: تهيئة الطريق للمسيح ولكّنه ليس 

تحّىل  التي  و"الكاريزما"  رسالته  وضع  بل  والشعبويّة  الكربياء  فخ  يف  يقع  مل  املسيح. 

كلمته  من  النابعة  ه  جاذبيتّ استخدم  لقد  الخاليص.  ومرشوعه  املسيح  خدمة  يف  بها 

لدى  يكْن  مل  املسيح.  إىل  اآلخرين  ليجذَب  الجذريّة  عيشِه  طريقِة  ومن  الصارخة 

ته ليك تنمو وتسطع شهادُة  صديِق العريِس مشكلُة أن ينقَص وأن يخفَّ بريُق جاذبيّ

ُة العريس الحقيقي (يو ٣: ٢٩-٣٠). لقد أصبح يوحّنا املعمدان مبثله هذا مثاًال  وجاذبيّ

كام  املناسب  الوقت  يف  املناسب  باألمر  يقوم  أن  عرف  لقد  مييز:  والتّ النضوج  يف 

الذي عرف متى يكون متواضًعا مع أهل قورنتس ومتى يظهر جرأته  القّديس بولس 

ا  يوحّن بها  تحّىل  التي  الحكمة  تلك  إىل  اليوم  أحوَجنا  ما   .(١  :١٠ قور   ٢) البشارة  يف 

الله!  الحميمة مع  والنابعة من عالقتهام  املعمدان وبولس 

ُة،  البرشيّ أعيُننا  تراه  ماّم  أبعد  نرى  يك  املبارك  األحد  هذا  يف  نصّيل  الختام،  يف   

رّب  إىل  ثاقٌب  نظرَه  ألّن  الّسامء  بأموِر  بل  األرِض  بأموِر  فقط  خبريًا  ليس  فاملسيحيُّ 

أْن  للمسيِح  نسمَح  أن  دعوتًنا:  هي  هذه  ومشيئته.  إرادته  ز  فيميّ واألرِض  الّساموات 

تكون  عندها  إليه.  اآلخرين  نقوُد  جّذابني  بدورنا  فنكوَن  التّباعه  يوم  كّل  نا  يجذبَ

شهادتُنا له شهادًة جّذابًة كيوحّنا تتخطَّى املكاَن والزَماَن لتطاَل كلَّ إنساٍن يبحُث عن 

٦) له املجد إىل األبد، آمني.  "الطريق والحق والحياة" (يو ١٤: 

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  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِعاَمِدَك يف  ِعنَد  ة،  اِهيَ َن الالُمتَ ِتَك  َمَحبَّ ِرسِّ  َنا يف  لَ يَت  تََجلَّ َمن  يا  الله،  ابُن  املَِسيُح  َها  أَيُّ

نَِعي  وأن  ارَك  املُبَ النهار  هذا  يف  َحَك  َسبِّ نُ أن  َهبنا  ساِبِقَك،  ا  يُوَحنَّ ِد  يَ عىل  األُرُدنِّ  نَهِر 

الَعالَم،  ُد  تَُجدِّ ِبَشارََة َخَالٍص  َنَك  َونُعلِ َك،  لَ َنشَهَد  فَ َنا،  اتِ َوَعَالقَ ا  َن اتِ َحيَ َة ِعاَمِدنَا يف  ِميَّ أََه

وس، إىل األبد. ارَك َوُروَحَك الَحيَّ الُقدُّ اَك املُبَ َدَك َوأَبَ َومُنَجِّ

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
أعظُِّمَك يا إلهي امللك

ْد. ُمَك يا إلهي املَلِك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الَدهِر وإىل األَبَ الالزمة: أَُعظِّ

ِعِه. لِّ صنائِ َوَمراِحُمُه عىل كُ الربُّ صالٌِح للَجِميعِ  ܀ 

ِه. لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجمِيعِ أعاملِ ܀ الربُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الربُّ قَريٌب ِمن َجميعِ دُعاتِ



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

ِعيَد  األَنوَار،  ِعيَد  َك  لَ َد  َعيِّ نُ أن  اإلله،  الرَّبُّ  َها  أَيُّ ا  لَن أَهِّ

ُح  َسبِّ نُ ُجُددًا،  اًء  َن أَب َك  لَ َنُكوَن  فَ َداَسٍة،  وَقَ َقاوٍَة  َن ِب َك  اعِتَالنِ

ُهورَِك،  ِذيَن أَنبأوا ِبظُ اِء الَّ يَ ِب وِس يف أَجوَاِق األَن السِمَك الُقدُّ

وس، اآلن وإىل األبد.                         اَك َوُروَحَك الُقدُّ َدَك، وَنَشُكرَُك وَأَبَ ا الّذي َعمَّ ُن ِرسََّك َمَع يُوَحنَّ وَنُعلِ

(من صلوات �ساء عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

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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٢األحد األّول بعد الدنح

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

وبَة: ا املَعَمَداُن يُنادي، يَدُعو الَشعَب للِعاَمِد وَالتَ يف األُردُنِّ يُوَحنَّ

ُكوا دَرَب الِربِّ ُعُدوا َعِن الَرشِّ وَاسلُ ُدوا دَرَب اآليِت ِمْن أَعَىل الَساَمواِت أُب َمهِّ

اُن أيِت الَديَّ وَم يَ َنالوُا الَخَالَص يَ تَ فَ

܀܀܀

ا إنَساُن ادَاُه املَعَمَداُن: رَبِّ أنَ ا نَ َجاَء يَُسوْع باتَِّجاِه يُوَحنَّ  

اَل الربُّ الَقِديُر ِشرُي قَ ديِن يا بَ ُب ِمنِّي الطُهرَا؟ َعدِّ ُّ الُقدرَة تَطلُ أَنَت الُكيلِّ

نَّى لُّ ِبرِّ هذا ما أمََتَ ليَكُمْل كُ فَ

܀܀܀

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ٢٥ (٢٤)
لُت فال أَخز وال يَشَمْت يب أَْعدايئ ܀ فَجميُع  ُع نَْفيس، إِلهي َعليَك تَوَكَّ يَك يا رَبِّ أَرفَ ܀ إِلَ

َعرِّفْني  رقََك  طُ رَبِّ  يا  ܀  يَغُدرون  الباِطِل  اْسِم  َمن عىل  ْخَز  يَ ولْ يَخَزون  يَرجونََك ال  الَّذيَن 

هاَر  النَّ إِلُه َخاليص وإِياَك رََجوُت  ْمني فإنََّك أنَت  َك اْهديِن وَعلِّ ܀ إىل َحقِّ ْمني  َك علِّ لَ وُسبُ

ا َمعاِيصَّ وخطايا َشبايب  ْر َحنانََك وَمراِحَمَك فإِنَّها قامِئٌة ُمنُذ أَزَلك ܀ أَمَّ ه ܀ يا رَبِّ اْذكُ كلَ

ْر بل عىل َحَسِب رَحمتَك اْذْكُرين ِمن أَجِل َصالِحَك يا رَبِّ ܀ الرَّبُّ صالٌِح وُمستَقيم  فال تَذكُ

ريَقه ܀ ُم البائسنَي طَ لِذلَك يُرِشُد الخاِطئنَي يف الطَّريق ܀ ويَْهدي الوَُضعاَء إِىل الَحقِّ ُويَعلَ

يا رَبُّ  اْسِمَك  ܀ ِمن أَجل  يَحَفظوَن َعهَده ووَصاياه  لَِمن  الرَّبِّ َجميُعها رَحَمٌة وَحقٌّ  ُل  ُسبُ

؟ فإِنَّه يُرِشُده يف الطَريِق الَّذي  تَّقي الرَّبَّ أغِفْر إمِْثي، فإِنَّه َعظيم ܀ َمن هو الرَُّجُل الَّذي يَ

قونَه ولَهم يُعلُن  تَّ ه تَرُِث األَرض ܀ ِرسُّ الرََّب لَِمن يَ تُ يَّ ْفُسه يف الَخريِ وذُرِّ يَْختار ܀ فتَسُكُن نَ

ِفْت واْرَحْمني  تَ باِك يُخرُِج رِجَيلَّ ܀ إَِيلَّ اْل ُه ِمَن الشِّ لِّ حنٍي إِىل الرَّبِّ ألَنَّ َعهَده ܀ َعيناَي يف كُ

ْر إِىل بُؤيس وَعنايئ  ِشلْني ܀ أُنظُ تَ لْبي وِمن َشدائِدي اْن َق قَ فإيَِن وَحيٌد بائِس ܀ فرِّْج َمضاِي

ِقْذين واْحَفْظ  رُثوا وأَبَغضوين بُغًضا عنيًفا ܀ أَن ْر إِىل أَْعدايئ فَقد كَ لَّ آثامي ܀ واْنظُ واْْمُح كُ

اَك رََجوُت يا رََب ܀  نَْفيس لن أَْخزى، فإيِنِّ ِبَك اْعتََصمُت ܀ لِيَحِمني الَكامُل واِالَسِتقامة فإِيَّ

ِقه ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  ِد إِْرسائيَل ِمن َجميعِ َمضاِي تَ ُهمَّ اْف اللَّ

أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ١/١٠-١١)

لَيَْسْت  ِجَهاِدنا  أَْسلَِحَة  نَُحارُِب كَأُنَاٍس َجَسِديِّني؛ ألَنَّ  الَجَسد، ولِكنَّنا ال  نَْحيَا يف  "إِنَّنا 

ِباللِه َعىل َهْدِم الُحُصوِن املَِنيَعة " َجَسِديَّة، بَْل هَي قَاِدرٌَة 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

  

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

(يو ٢٩/١-٣٤)

َحَمُل  ُهَو  «َها  َقال:  فَ ِه  يْ إِلَ ُمْقِبالً  يَُسوَع  ا  يُوَحنَّ رأَى  املعمدان)  (بعد شهادة  الَغِد  يف 

َصاَر  ْد  قَ رَُجٌل  ورَايِئ  أيِْت  يَ ِفيه:  ُت  لْ قُ الَّذي  ُهَو  هَذا  الَعالَم.  َة  َخِطيئَ ُع  رْفَ يَ الَّذي  اللِه 

ُهَو  َر  َه يَظْ لِيَك  املَاِء  ِب ُد  أَُعمِّ ُت  ِجئْ لِكنِّي  ُه،  أَْعرِفُ ْنُت  كُ َما  ا  وأَنَ بْيل.  قَ اَن  كَ ُه  ألَنَّ اِمي،  قُدَّ

ه.  يْ َقرَّ َعلَ َحاَمَمٍة ِمَن الَساَمء، ثُمَّ اْستَ ائِالً: «رَأَيُْت الُروَح نَازِالً كَ ا قَ يل». وَشِهَد يُوَحنَّ إلِْرسَائِ

ْنزُِل  يَ الُروَح  تَرَى  َمْن  اَل يل:  قَ ُهَو  املَاِء  ِب ُد  أَُعمِّ ِني  أَرَْسلَ الَّذي  لِكنَّ  ُه،  أَْعرِفُ ْنُت  كُ َما  ا  وأَنَ

ُن  ابْ ُهَو  هَذا  أَنَّ  وَشِهْدُت  رَأَيُْت  ا  وأَنَ الُقُدس.  الُروِح  ِب ُد  َعمِّ يُ الَّذي  ُهَو  ه،  يْ َعلَ ِقرُّ  ْستَ ويَ

الله».

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري إييل أسعد)

قدرته  هو  األحد  املعمدان يف هذا  بيوحنا  يلفتنا  ما  له،  املسيح  ّرس  اعتالن  أمام   

املسيح  معرفة  أمام  املنيعة  الحصون  كل  وهدم  ذاته  تخطّي  عىل  القدس  الروح  بقّوة 

٤-٥). مل يقم يف مواليد النساء أعظم من يوحّنا املعمدان (مت  والشهادة له (٢ قور ١٠: 

١١: ١١) كام يقول الرّب يسوع ألنّه استطاع أن يرى أبعد ماّم يُرى يف العيون البرشيّة وأْن 

ًة  مدويّ شهادته  فأصبحت  كثريين  حكمة  تخطّت  نبويّة  بحكمة  الله  إرادة  ز  مييّ

والزمان.  املكان  تتخطى 

ا املعمدان عن يسوع: "وأنا مل أكن  ما يفاجئنا يف إنجيل هذا األحد هو قول يوحّن  

املعمدان  يوحّنا  حاول  التي  الرسالة  هي  ما  أقاربه.  أحد  أنّه  مع   (٣٣  :١ (يو  أعرفه" 

قولها؟ الله اآلب بقّوة الروح القدس جعل يوحّنا يرى يف يسوع أبعد من أحد األقرباء، 

الله  "حمل  هو  يسوع   .(٣٤  :١ (يو  الله"  "ابن  بل  ليتعّمد  أىت  عادّي  إنسان  من  أبعد 

 .(٣٣  :١ (يو  القّدس  الروح  يُعّمد يف  الذي  ٢٩) وهو   :١ (يو  العامل"  يرفع خطيئة  الذي 

الله وعمله يف حياتنا ويف حياة األشخاص  التي تجعلنا نرى حضور  إنّها عنُي اإلميان 

معرفًة  اآلخرين  ومعرفة  وإرادته  الله  مبعرفة  كثرية  أحيانًا  ادعائنا  أمام  بنا.  املحيطة 

منا إنجيل اليوم أن نرى أبعد من نظرتنا البرشيّة املحدودة أي بعني  كاملة وتاّمة، يعلّ

السيّام  ومخلوقاته  وحكمته  الله  ّرس  جامل  فأكرث  أكرث  ا  يوميًّ فنكتشف  اإلميان 

االنسان. 

بل  اإلنجيل  هذا  يف  زة  املميّ وحدها  هي  ليسوع  املعمدان  ا  يوحّن نظرة  تكن  مل   

األنبياء"  "خامتة  ز  متيّ له،  املسيح  ّرس  اعتالن  أمام  التمييز.  عىل  وقدرته  حكمته 

بالتواضع أي معرفته متام املعرفة حجم رسالته: تهيئة الطريق للمسيح ولكّنه ليس 

تحّىل  التي  و"الكاريزما"  رسالته  وضع  بل  والشعبويّة  الكربياء  فخ  يف  يقع  مل  املسيح. 

كلمته  من  النابعة  ه  جاذبيتّ استخدم  لقد  الخاليص.  ومرشوعه  املسيح  خدمة  يف  بها 

لدى  يكْن  مل  املسيح.  إىل  اآلخرين  ليجذَب  الجذريّة  عيشِه  طريقِة  ومن  الصارخة 

ته ليك تنمو وتسطع شهادُة  صديِق العريِس مشكلُة أن ينقَص وأن يخفَّ بريُق جاذبيّ

ُة العريس الحقيقي (يو ٣: ٢٩-٣٠). لقد أصبح يوحّنا املعمدان مبثله هذا مثاًال  وجاذبيّ

كام  املناسب  الوقت  يف  املناسب  باألمر  يقوم  أن  عرف  لقد  مييز:  والتّ النضوج  يف 

الذي عرف متى يكون متواضًعا مع أهل قورنتس ومتى يظهر جرأته  القّديس بولس 

ا  يوحّن بها  تحّىل  التي  الحكمة  تلك  إىل  اليوم  أحوَجنا  ما   .(١  :١٠ قور   ٢) البشارة  يف 

الله!  الحميمة مع  والنابعة من عالقتهام  املعمدان وبولس 

ُة،  البرشيّ أعيُننا  تراه  ماّم  أبعد  نرى  يك  املبارك  األحد  هذا  يف  نصّيل  الختام،  يف   

رّب  إىل  ثاقٌب  نظرَه  ألّن  الّسامء  بأموِر  بل  األرِض  بأموِر  فقط  خبريًا  ليس  فاملسيحيُّ 

أْن  للمسيِح  نسمَح  أن  دعوتًنا:  هي  هذه  ومشيئته.  إرادته  ز  فيميّ واألرِض  الّساموات 

تكون  عندها  إليه.  اآلخرين  نقوُد  جّذابني  بدورنا  فنكوَن  التّباعه  يوم  كّل  نا  يجذبَ

شهادتُنا له شهادًة جّذابًة كيوحّنا تتخطَّى املكاَن والزَماَن لتطاَل كلَّ إنساٍن يبحُث عن 

٦) له املجد إىل األبد، آمني.  "الطريق والحق والحياة" (يو ١٤: 

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  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِعاَمِدَك يف  ِعنَد  ة،  اِهيَ َن الالُمتَ ِتَك  َمَحبَّ ِرسِّ  َنا يف  لَ يَت  تََجلَّ َمن  يا  الله،  ابُن  املَِسيُح  َها  أَيُّ

نَِعي  وأن  ارَك  املُبَ النهار  هذا  يف  َحَك  َسبِّ نُ أن  َهبنا  ساِبِقَك،  ا  يُوَحنَّ ِد  يَ عىل  األُرُدنِّ  نَهِر 

الَعالَم،  ُد  تَُجدِّ ِبَشارََة َخَالٍص  َنَك  َونُعلِ َك،  لَ َنشَهَد  فَ َنا،  اتِ َوَعَالقَ ا  َن اتِ َحيَ َة ِعاَمِدنَا يف  ِميَّ أََه

وس، إىل األبد. ارَك َوُروَحَك الَحيَّ الُقدُّ اَك املُبَ َدَك َوأَبَ َومُنَجِّ

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
أعظُِّمَك يا إلهي امللك

ْد. ُمَك يا إلهي املَلِك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الَدهِر وإىل األَبَ الالزمة: أَُعظِّ

ِعِه. لِّ صنائِ َوَمراِحُمُه عىل كُ الربُّ صالٌِح للَجِميعِ  ܀ 

ِه. لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجمِيعِ أعاملِ ܀ الربُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الربُّ قَريٌب ِمن َجميعِ دُعاتِ



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

ِعيَد  األَنوَار،  ِعيَد  َك  لَ َد  َعيِّ نُ أن  اإلله،  الرَّبُّ  َها  أَيُّ ا  لَن أَهِّ

ُح  َسبِّ نُ ُجُددًا،  اًء  َن أَب َك  لَ َنُكوَن  فَ َداَسٍة،  وَقَ َقاوٍَة  َن ِب َك  اعِتَالنِ

ُهورَِك،  ِذيَن أَنبأوا ِبظُ اِء الَّ يَ ِب وِس يف أَجوَاِق األَن السِمَك الُقدُّ

وس، اآلن وإىل األبد.                         اَك َوُروَحَك الُقدُّ َدَك، وَنَشُكرَُك وَأَبَ ا الّذي َعمَّ ُن ِرسََّك َمَع يُوَحنَّ وَنُعلِ

(من صلوات �ساء عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

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 طُوبَيَك ِعيُتا (طُوىب لَِك يا كَِنيَسَة اإلميان)

وبَة: ا املَعَمَداُن يُنادي، يَدُعو الَشعَب للِعاَمِد وَالتَ يف األُردُنِّ يُوَحنَّ

ُكوا دَرَب الِربِّ ُعُدوا َعِن الَرشِّ وَاسلُ ُدوا دَرَب اآليِت ِمْن أَعَىل الَساَمواِت أُب َمهِّ

اُن أيِت الَديَّ وَم يَ َنالوُا الَخَالَص يَ تَ فَ

܀܀܀

ا إنَساُن ادَاُه املَعَمَداُن: رَبِّ أنَ ا نَ َجاَء يَُسوْع باتَِّجاِه يُوَحنَّ  

اَل الربُّ الَقِديُر ِشرُي قَ ديِن يا بَ ُب ِمنِّي الطُهرَا؟ َعدِّ ُّ الُقدرَة تَطلُ أَنَت الُكيلِّ

نَّى لُّ ِبرِّ هذا ما أمََتَ ليَكُمْل كُ فَ

܀܀܀

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ٢٥ (٢٤)
لُت فال أَخز وال يَشَمْت يب أَْعدايئ ܀ فَجميُع  ُع نَْفيس، إِلهي َعليَك تَوَكَّ يَك يا رَبِّ أَرفَ ܀ إِلَ

َعرِّفْني  رقََك  طُ رَبِّ  يا  ܀  يَغُدرون  الباِطِل  اْسِم  َمن عىل  ْخَز  يَ ولْ يَخَزون  يَرجونََك ال  الَّذيَن 

هاَر  النَّ إِلُه َخاليص وإِياَك رََجوُت  ْمني فإنََّك أنَت  َك اْهديِن وَعلِّ ܀ إىل َحقِّ ْمني  َك علِّ لَ وُسبُ

ا َمعاِيصَّ وخطايا َشبايب  ْر َحنانََك وَمراِحَمَك فإِنَّها قامِئٌة ُمنُذ أَزَلك ܀ أَمَّ ه ܀ يا رَبِّ اْذكُ كلَ

ْر بل عىل َحَسِب رَحمتَك اْذْكُرين ِمن أَجِل َصالِحَك يا رَبِّ ܀ الرَّبُّ صالٌِح وُمستَقيم  فال تَذكُ

ريَقه ܀ ُم البائسنَي طَ لِذلَك يُرِشُد الخاِطئنَي يف الطَّريق ܀ ويَْهدي الوَُضعاَء إِىل الَحقِّ ُويَعلَ

يا رَبُّ  اْسِمَك  ܀ ِمن أَجل  يَحَفظوَن َعهَده ووَصاياه  لَِمن  الرَّبِّ َجميُعها رَحَمٌة وَحقٌّ  ُل  ُسبُ

؟ فإِنَّه يُرِشُده يف الطَريِق الَّذي  تَّقي الرَّبَّ أغِفْر إمِْثي، فإِنَّه َعظيم ܀ َمن هو الرَُّجُل الَّذي يَ

قونَه ولَهم يُعلُن  تَّ ه تَرُِث األَرض ܀ ِرسُّ الرََّب لَِمن يَ تُ يَّ ْفُسه يف الَخريِ وذُرِّ يَْختار ܀ فتَسُكُن نَ

ِفْت واْرَحْمني  تَ باِك يُخرُِج رِجَيلَّ ܀ إَِيلَّ اْل ُه ِمَن الشِّ لِّ حنٍي إِىل الرَّبِّ ألَنَّ َعهَده ܀ َعيناَي يف كُ

ْر إِىل بُؤيس وَعنايئ  ِشلْني ܀ أُنظُ تَ لْبي وِمن َشدائِدي اْن َق قَ فإيَِن وَحيٌد بائِس ܀ فرِّْج َمضاِي

ِقْذين واْحَفْظ  رُثوا وأَبَغضوين بُغًضا عنيًفا ܀ أَن ْر إِىل أَْعدايئ فَقد كَ لَّ آثامي ܀ واْنظُ واْْمُح كُ

اَك رََجوُت يا رََب ܀  نَْفيس لن أَْخزى، فإيِنِّ ِبَك اْعتََصمُت ܀ لِيَحِمني الَكامُل واِالَسِتقامة فإِيَّ

ِقه ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  ِد إِْرسائيَل ِمن َجميعِ َمضاِي تَ ُهمَّ اْف اللَّ

أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ١/١٠-١١)

لَيَْسْت  ِجَهاِدنا  أَْسلَِحَة  نَُحارُِب كَأُنَاٍس َجَسِديِّني؛ ألَنَّ  الَجَسد، ولِكنَّنا ال  نَْحيَا يف  "إِنَّنا 

ِباللِه َعىل َهْدِم الُحُصوِن املَِنيَعة " َجَسِديَّة، بَْل هَي قَاِدرٌَة 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

  

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

(يو ٢٩/١-٣٤)

َحَمُل  ُهَو  «َها  َقال:  فَ ِه  يْ إِلَ ُمْقِبالً  يَُسوَع  ا  يُوَحنَّ رأَى  املعمدان)  (بعد شهادة  الَغِد  يف 

َصاَر  ْد  قَ رَُجٌل  ورَايِئ  أيِْت  يَ ِفيه:  ُت  لْ قُ الَّذي  ُهَو  هَذا  الَعالَم.  َة  َخِطيئَ ُع  رْفَ يَ الَّذي  اللِه 

ُهَو  َر  َه يَظْ لِيَك  املَاِء  ِب ُد  أَُعمِّ ُت  ِجئْ لِكنِّي  ُه،  أَْعرِفُ ْنُت  كُ َما  ا  وأَنَ بْيل.  قَ اَن  كَ ُه  ألَنَّ اِمي،  قُدَّ

ه.  يْ َقرَّ َعلَ َحاَمَمٍة ِمَن الَساَمء، ثُمَّ اْستَ ائِالً: «رَأَيُْت الُروَح نَازِالً كَ ا قَ يل». وَشِهَد يُوَحنَّ إلِْرسَائِ

ْنزُِل  يَ الُروَح  تَرَى  َمْن  اَل يل:  قَ ُهَو  املَاِء  ِب ُد  أَُعمِّ ِني  أَرَْسلَ الَّذي  لِكنَّ  ُه،  أَْعرِفُ ْنُت  كُ َما  ا  وأَنَ

ُن  ابْ ُهَو  هَذا  أَنَّ  وَشِهْدُت  رَأَيُْت  ا  وأَنَ الُقُدس.  الُروِح  ِب ُد  َعمِّ يُ الَّذي  ُهَو  ه،  يْ َعلَ ِقرُّ  ْستَ ويَ

الله».

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري إييل أسعد)

قدرته  هو  األحد  املعمدان يف هذا  بيوحنا  يلفتنا  ما  له،  املسيح  ّرس  اعتالن  أمام   

املسيح  معرفة  أمام  املنيعة  الحصون  كل  وهدم  ذاته  تخطّي  عىل  القدس  الروح  بقّوة 

٤-٥). مل يقم يف مواليد النساء أعظم من يوحّنا املعمدان (مت  والشهادة له (٢ قور ١٠: 

١١: ١١) كام يقول الرّب يسوع ألنّه استطاع أن يرى أبعد ماّم يُرى يف العيون البرشيّة وأْن 

ًة  مدويّ شهادته  فأصبحت  كثريين  حكمة  تخطّت  نبويّة  بحكمة  الله  إرادة  ز  مييّ

والزمان.  املكان  تتخطى 

ا املعمدان عن يسوع: "وأنا مل أكن  ما يفاجئنا يف إنجيل هذا األحد هو قول يوحّن  

املعمدان  يوحّنا  حاول  التي  الرسالة  هي  ما  أقاربه.  أحد  أنّه  مع   (٣٣  :١ (يو  أعرفه" 

قولها؟ الله اآلب بقّوة الروح القدس جعل يوحّنا يرى يف يسوع أبعد من أحد األقرباء، 

الله  "حمل  هو  يسوع   .(٣٤  :١ (يو  الله"  "ابن  بل  ليتعّمد  أىت  عادّي  إنسان  من  أبعد 

 .(٣٣  :١ (يو  القّدس  الروح  يُعّمد يف  الذي  ٢٩) وهو   :١ (يو  العامل"  يرفع خطيئة  الذي 

الله وعمله يف حياتنا ويف حياة األشخاص  التي تجعلنا نرى حضور  إنّها عنُي اإلميان 

معرفًة  اآلخرين  ومعرفة  وإرادته  الله  مبعرفة  كثرية  أحيانًا  ادعائنا  أمام  بنا.  املحيطة 

منا إنجيل اليوم أن نرى أبعد من نظرتنا البرشيّة املحدودة أي بعني  كاملة وتاّمة، يعلّ

السيّام  ومخلوقاته  وحكمته  الله  ّرس  جامل  فأكرث  أكرث  ا  يوميًّ فنكتشف  اإلميان 

االنسان. 

بل  اإلنجيل  هذا  يف  زة  املميّ وحدها  هي  ليسوع  املعمدان  ا  يوحّن نظرة  تكن  مل   

األنبياء"  "خامتة  ز  متيّ له،  املسيح  ّرس  اعتالن  أمام  التمييز.  عىل  وقدرته  حكمته 

بالتواضع أي معرفته متام املعرفة حجم رسالته: تهيئة الطريق للمسيح ولكّنه ليس 

تحّىل  التي  و"الكاريزما"  رسالته  وضع  بل  والشعبويّة  الكربياء  فخ  يف  يقع  مل  املسيح. 

كلمته  من  النابعة  ه  جاذبيتّ استخدم  لقد  الخاليص.  ومرشوعه  املسيح  خدمة  يف  بها 

لدى  يكْن  مل  املسيح.  إىل  اآلخرين  ليجذَب  الجذريّة  عيشِه  طريقِة  ومن  الصارخة 

ته ليك تنمو وتسطع شهادُة  صديِق العريِس مشكلُة أن ينقَص وأن يخفَّ بريُق جاذبيّ

ُة العريس الحقيقي (يو ٣: ٢٩-٣٠). لقد أصبح يوحّنا املعمدان مبثله هذا مثاًال  وجاذبيّ

كام  املناسب  الوقت  يف  املناسب  باألمر  يقوم  أن  عرف  لقد  مييز:  والتّ النضوج  يف 

الذي عرف متى يكون متواضًعا مع أهل قورنتس ومتى يظهر جرأته  القّديس بولس 

ا  يوحّن بها  تحّىل  التي  الحكمة  تلك  إىل  اليوم  أحوَجنا  ما   .(١  :١٠ قور   ٢) البشارة  يف 

الله!  الحميمة مع  والنابعة من عالقتهام  املعمدان وبولس 

ُة،  البرشيّ أعيُننا  تراه  ماّم  أبعد  نرى  يك  املبارك  األحد  هذا  يف  نصّيل  الختام،  يف   

رّب  إىل  ثاقٌب  نظرَه  ألّن  الّسامء  بأموِر  بل  األرِض  بأموِر  فقط  خبريًا  ليس  فاملسيحيُّ 

األحد األّول بعد الدنح

أْن  للمسيِح  نسمَح  أن  دعوتًنا:  هي  هذه  ومشيئته.  إرادته  ز  فيميّ واألرِض  الّساموات 

تكون  عندها  إليه.  اآلخرين  نقوُد  جّذابني  بدورنا  فنكوَن  التّباعه  يوم  كّل  نا  يجذبَ

شهادتُنا له شهادًة جّذابًة كيوحّنا تتخطَّى املكاَن والزَماَن لتطاَل كلَّ إنساٍن يبحُث عن 

٦) له املجد إىل األبد، آمني.  "الطريق والحق والحياة" (يو ١٤: 

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  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِعاَمِدَك يف  ِعنَد  ة،  اِهيَ َن الالُمتَ ِتَك  َمَحبَّ ِرسِّ  َنا يف  لَ يَت  تََجلَّ َمن  يا  الله،  ابُن  املَِسيُح  َها  أَيُّ

نَِعي  وأن  ارَك  املُبَ النهار  هذا  يف  َحَك  َسبِّ نُ أن  َهبنا  ساِبِقَك،  ا  يُوَحنَّ ِد  يَ عىل  األُرُدنِّ  نَهِر 

الَعالَم،  ُد  تَُجدِّ ِبَشارََة َخَالٍص  َنَك  َونُعلِ َك،  لَ َنشَهَد  فَ َنا،  اتِ َوَعَالقَ ا  َن اتِ َحيَ َة ِعاَمِدنَا يف  ِميَّ أََه

وس، إىل األبد. ارَك َوُروَحَك الَحيَّ الُقدُّ اَك املُبَ َدَك َوأَبَ َومُنَجِّ

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
أعظُِّمَك يا إلهي امللك

ْد. ُمَك يا إلهي املَلِك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الَدهِر وإىل األَبَ الالزمة: أَُعظِّ

ِعِه. لِّ صنائِ َوَمراِحُمُه عىل كُ الربُّ صالٌِح للَجِميعِ  ܀ 

ِه. لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجمِيعِ أعاملِ ܀ الربُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الربُّ قَريٌب ِمن َجميعِ دُعاتِ



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

ِعيَد  األَنوَار،  ِعيَد  َك  لَ َد  َعيِّ نُ أن  اإلله،  الرَّبُّ  َها  أَيُّ ا  لَن أَهِّ

ُح  َسبِّ نُ ُجُددًا،  اًء  َن أَب َك  لَ َنُكوَن  فَ َداَسٍة،  وَقَ َقاوٍَة  َن ِب َك  اعِتَالنِ

ُهورَِك،  ِذيَن أَنبأوا ِبظُ اِء الَّ يَ ِب وِس يف أَجوَاِق األَن السِمَك الُقدُّ

وس، اآلن وإىل األبد.                         اَك َوُروَحَك الُقدُّ َدَك، وَنَشُكرَُك وَأَبَ ا الّذي َعمَّ ُن ِرسََّك َمَع يُوَحنَّ وَنُعلِ

(من صلوات �ساء عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

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

anteliasdiocese.com

٤

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

وبَة: ا املَعَمَداُن يُنادي، يَدُعو الَشعَب للِعاَمِد وَالتَ يف األُردُنِّ يُوَحنَّ

ُكوا دَرَب الِربِّ ُعُدوا َعِن الَرشِّ وَاسلُ ُدوا دَرَب اآليِت ِمْن أَعَىل الَساَمواِت أُب َمهِّ

اُن أيِت الَديَّ وَم يَ َنالوُا الَخَالَص يَ تَ فَ

܀܀܀

ا إنَساُن ادَاُه املَعَمَداُن: رَبِّ أنَ ا نَ َجاَء يَُسوْع باتَِّجاِه يُوَحنَّ  

اَل الربُّ الَقِديُر ِشرُي قَ ديِن يا بَ ُب ِمنِّي الطُهرَا؟ َعدِّ ُّ الُقدرَة تَطلُ أَنَت الُكيلِّ

نَّى لُّ ِبرِّ هذا ما أمََتَ ليَكُمْل كُ فَ

܀܀܀

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ٢٥ (٢٤)
لُت فال أَخز وال يَشَمْت يب أَْعدايئ ܀ فَجميُع  ُع نَْفيس، إِلهي َعليَك تَوَكَّ يَك يا رَبِّ أَرفَ ܀ إِلَ

َعرِّفْني  رقََك  طُ رَبِّ  يا  ܀  يَغُدرون  الباِطِل  اْسِم  َمن عىل  ْخَز  يَ ولْ يَخَزون  يَرجونََك ال  الَّذيَن 

هاَر  النَّ إِلُه َخاليص وإِياَك رََجوُت  ْمني فإنََّك أنَت  َك اْهديِن وَعلِّ ܀ إىل َحقِّ ْمني  َك علِّ لَ وُسبُ

ا َمعاِيصَّ وخطايا َشبايب  ْر َحنانََك وَمراِحَمَك فإِنَّها قامِئٌة ُمنُذ أَزَلك ܀ أَمَّ ه ܀ يا رَبِّ اْذكُ كلَ

ْر بل عىل َحَسِب رَحمتَك اْذْكُرين ِمن أَجِل َصالِحَك يا رَبِّ ܀ الرَّبُّ صالٌِح وُمستَقيم  فال تَذكُ

ريَقه ܀ ُم البائسنَي طَ لِذلَك يُرِشُد الخاِطئنَي يف الطَّريق ܀ ويَْهدي الوَُضعاَء إِىل الَحقِّ ُويَعلَ

يا رَبُّ  اْسِمَك  ܀ ِمن أَجل  يَحَفظوَن َعهَده ووَصاياه  لَِمن  الرَّبِّ َجميُعها رَحَمٌة وَحقٌّ  ُل  ُسبُ

؟ فإِنَّه يُرِشُده يف الطَريِق الَّذي  تَّقي الرَّبَّ أغِفْر إمِْثي، فإِنَّه َعظيم ܀ َمن هو الرَُّجُل الَّذي يَ

قونَه ولَهم يُعلُن  تَّ ه تَرُِث األَرض ܀ ِرسُّ الرََّب لَِمن يَ تُ يَّ ْفُسه يف الَخريِ وذُرِّ يَْختار ܀ فتَسُكُن نَ

ِفْت واْرَحْمني  تَ باِك يُخرُِج رِجَيلَّ ܀ إَِيلَّ اْل ُه ِمَن الشِّ لِّ حنٍي إِىل الرَّبِّ ألَنَّ َعهَده ܀ َعيناَي يف كُ

ْر إِىل بُؤيس وَعنايئ  ِشلْني ܀ أُنظُ تَ لْبي وِمن َشدائِدي اْن َق قَ فإيَِن وَحيٌد بائِس ܀ فرِّْج َمضاِي

ِقْذين واْحَفْظ  رُثوا وأَبَغضوين بُغًضا عنيًفا ܀ أَن ْر إِىل أَْعدايئ فَقد كَ لَّ آثامي ܀ واْنظُ واْْمُح كُ

اَك رََجوُت يا رََب ܀  نَْفيس لن أَْخزى، فإيِنِّ ِبَك اْعتََصمُت ܀ لِيَحِمني الَكامُل واِالَسِتقامة فإِيَّ

ِقه ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  ِد إِْرسائيَل ِمن َجميعِ َمضاِي تَ ُهمَّ اْف اللَّ

أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ١/١٠-١١)

لَيَْسْت  ِجَهاِدنا  أَْسلَِحَة  نَُحارُِب كَأُنَاٍس َجَسِديِّني؛ ألَنَّ  الَجَسد، ولِكنَّنا ال  نَْحيَا يف  "إِنَّنا 

ِباللِه َعىل َهْدِم الُحُصوِن املَِنيَعة " َجَسِديَّة، بَْل هَي قَاِدرٌَة 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

  

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

(يو ٢٩/١-٣٤)

َحَمُل  ُهَو  «َها  َقال:  فَ ِه  يْ إِلَ ُمْقِبالً  يَُسوَع  ا  يُوَحنَّ رأَى  املعمدان)  (بعد شهادة  الَغِد  يف 

َصاَر  ْد  قَ رَُجٌل  ورَايِئ  أيِْت  يَ ِفيه:  ُت  لْ قُ الَّذي  ُهَو  هَذا  الَعالَم.  َة  َخِطيئَ ُع  رْفَ يَ الَّذي  اللِه 

ُهَو  َر  َه يَظْ لِيَك  املَاِء  ِب ُد  أَُعمِّ ُت  ِجئْ لِكنِّي  ُه،  أَْعرِفُ ْنُت  كُ َما  ا  وأَنَ بْيل.  قَ اَن  كَ ُه  ألَنَّ اِمي،  قُدَّ

ه.  يْ َقرَّ َعلَ َحاَمَمٍة ِمَن الَساَمء، ثُمَّ اْستَ ائِالً: «رَأَيُْت الُروَح نَازِالً كَ ا قَ يل». وَشِهَد يُوَحنَّ إلِْرسَائِ

ْنزُِل  يَ الُروَح  تَرَى  َمْن  اَل يل:  قَ ُهَو  املَاِء  ِب ُد  أَُعمِّ ِني  أَرَْسلَ الَّذي  لِكنَّ  ُه،  أَْعرِفُ ْنُت  كُ َما  ا  وأَنَ

ُن  ابْ ُهَو  هَذا  أَنَّ  وَشِهْدُت  رَأَيُْت  ا  وأَنَ الُقُدس.  الُروِح  ِب ُد  َعمِّ يُ الَّذي  ُهَو  ه،  يْ َعلَ ِقرُّ  ْستَ ويَ

الله».

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري إييل أسعد)

قدرته  هو  األحد  املعمدان يف هذا  بيوحنا  يلفتنا  ما  له،  املسيح  ّرس  اعتالن  أمام   

املسيح  معرفة  أمام  املنيعة  الحصون  كل  وهدم  ذاته  تخطّي  عىل  القدس  الروح  بقّوة 

٤-٥). مل يقم يف مواليد النساء أعظم من يوحّنا املعمدان (مت  والشهادة له (٢ قور ١٠: 

١١: ١١) كام يقول الرّب يسوع ألنّه استطاع أن يرى أبعد ماّم يُرى يف العيون البرشيّة وأْن 

ًة  مدويّ شهادته  فأصبحت  كثريين  حكمة  تخطّت  نبويّة  بحكمة  الله  إرادة  ز  مييّ

والزمان.  املكان  تتخطى 

ا املعمدان عن يسوع: "وأنا مل أكن  ما يفاجئنا يف إنجيل هذا األحد هو قول يوحّن  

املعمدان  يوحّنا  حاول  التي  الرسالة  هي  ما  أقاربه.  أحد  أنّه  مع   (٣٣  :١ (يو  أعرفه" 

قولها؟ الله اآلب بقّوة الروح القدس جعل يوحّنا يرى يف يسوع أبعد من أحد األقرباء، 

الله  "حمل  هو  يسوع   .(٣٤  :١ (يو  الله"  "ابن  بل  ليتعّمد  أىت  عادّي  إنسان  من  أبعد 

 .(٣٣  :١ (يو  القّدس  الروح  يُعّمد يف  الذي  ٢٩) وهو   :١ (يو  العامل"  يرفع خطيئة  الذي 

الله وعمله يف حياتنا ويف حياة األشخاص  التي تجعلنا نرى حضور  إنّها عنُي اإلميان 

معرفًة  اآلخرين  ومعرفة  وإرادته  الله  مبعرفة  كثرية  أحيانًا  ادعائنا  أمام  بنا.  املحيطة 

منا إنجيل اليوم أن نرى أبعد من نظرتنا البرشيّة املحدودة أي بعني  كاملة وتاّمة، يعلّ

السيّام  ومخلوقاته  وحكمته  الله  ّرس  جامل  فأكرث  أكرث  ا  يوميًّ فنكتشف  اإلميان 

االنسان. 

بل  اإلنجيل  هذا  يف  زة  املميّ وحدها  هي  ليسوع  املعمدان  ا  يوحّن نظرة  تكن  مل   

األنبياء"  "خامتة  ز  متيّ له،  املسيح  ّرس  اعتالن  أمام  التمييز.  عىل  وقدرته  حكمته 

بالتواضع أي معرفته متام املعرفة حجم رسالته: تهيئة الطريق للمسيح ولكّنه ليس 

تحّىل  التي  و"الكاريزما"  رسالته  وضع  بل  والشعبويّة  الكربياء  فخ  يف  يقع  مل  املسيح. 

كلمته  من  النابعة  ه  جاذبيتّ استخدم  لقد  الخاليص.  ومرشوعه  املسيح  خدمة  يف  بها 

لدى  يكْن  مل  املسيح.  إىل  اآلخرين  ليجذَب  الجذريّة  عيشِه  طريقِة  ومن  الصارخة 

ته ليك تنمو وتسطع شهادُة  صديِق العريِس مشكلُة أن ينقَص وأن يخفَّ بريُق جاذبيّ

ُة العريس الحقيقي (يو ٣: ٢٩-٣٠). لقد أصبح يوحّنا املعمدان مبثله هذا مثاًال  وجاذبيّ

كام  املناسب  الوقت  يف  املناسب  باألمر  يقوم  أن  عرف  لقد  مييز:  والتّ النضوج  يف 

الذي عرف متى يكون متواضًعا مع أهل قورنتس ومتى يظهر جرأته  القّديس بولس 

ا  يوحّن بها  تحّىل  التي  الحكمة  تلك  إىل  اليوم  أحوَجنا  ما   .(١  :١٠ قور   ٢) البشارة  يف 

الله!  الحميمة مع  والنابعة من عالقتهام  املعمدان وبولس 

ُة،  البرشيّ أعيُننا  تراه  ماّم  أبعد  نرى  يك  املبارك  األحد  هذا  يف  نصّيل  الختام،  يف   

رّب  إىل  ثاقٌب  نظرَه  ألّن  الّسامء  بأموِر  بل  األرِض  بأموِر  فقط  خبريًا  ليس  فاملسيحيُّ 

األحد األّول بعد الدنح

أْن  للمسيِح  نسمَح  أن  دعوتًنا:  هي  هذه  ومشيئته.  إرادته  ز  فيميّ واألرِض  الّساموات 

تكون  عندها  إليه.  اآلخرين  نقوُد  جّذابني  بدورنا  فنكوَن  التّباعه  يوم  كّل  نا  يجذبَ

شهادتُنا له شهادًة جّذابًة كيوحّنا تتخطَّى املكاَن والزَماَن لتطاَل كلَّ إنساٍن يبحُث عن 

٦) له املجد إىل األبد، آمني.  "الطريق والحق والحياة" (يو ١٤: 

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  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِعاَمِدَك يف  ِعنَد  ة،  اِهيَ َن الالُمتَ ِتَك  َمَحبَّ ِرسِّ  َنا يف  لَ يَت  تََجلَّ َمن  يا  الله،  ابُن  املَِسيُح  َها  أَيُّ

نَِعي  وأن  ارَك  املُبَ النهار  هذا  يف  َحَك  َسبِّ نُ أن  َهبنا  ساِبِقَك،  ا  يُوَحنَّ ِد  يَ عىل  األُرُدنِّ  نَهِر 

الَعالَم،  ُد  تَُجدِّ ِبَشارََة َخَالٍص  َنَك  َونُعلِ َك،  لَ َنشَهَد  فَ َنا،  اتِ َوَعَالقَ ا  َن اتِ َحيَ َة ِعاَمِدنَا يف  ِميَّ أََه

وس، إىل األبد. ارَك َوُروَحَك الَحيَّ الُقدُّ اَك املُبَ َدَك َوأَبَ َومُنَجِّ

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
أعظُِّمَك يا إلهي امللك

ْد. ُمَك يا إلهي املَلِك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الَدهِر وإىل األَبَ الالزمة: أَُعظِّ

ِعِه. لِّ صنائِ َوَمراِحُمُه عىل كُ الربُّ صالٌِح للَجِميعِ  ܀ 

ِه. لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجمِيعِ أعاملِ ܀ الربُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الربُّ قَريٌب ِمن َجميعِ دُعاتِ



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

ِعيَد  األَنوَار،  ِعيَد  َك  لَ َد  َعيِّ نُ أن  اإلله،  الرَّبُّ  َها  أَيُّ ا  لَن أَهِّ

ُح  َسبِّ نُ ُجُددًا،  اًء  َن أَب َك  لَ َنُكوَن  فَ َداَسٍة،  وَقَ َقاوٍَة  َن ِب َك  اعِتَالنِ

ُهورَِك،  ِذيَن أَنبأوا ِبظُ اِء الَّ يَ ِب وِس يف أَجوَاِق األَن السِمَك الُقدُّ

وس، اآلن وإىل األبد.                         اَك َوُروَحَك الُقدُّ َدَك، وَنَشُكرَُك وَأَبَ ا الّذي َعمَّ ُن ِرسََّك َمَع يُوَحنَّ وَنُعلِ

(من صلوات �ساء عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

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 طُوبَيَك ِعيُتا (طُوىب لَِك يا كَِنيَسَة اإلميان)

وبَة: ا املَعَمَداُن يُنادي، يَدُعو الَشعَب للِعاَمِد وَالتَ يف األُردُنِّ يُوَحنَّ

ُكوا دَرَب الِربِّ ُعُدوا َعِن الَرشِّ وَاسلُ ُدوا دَرَب اآليِت ِمْن أَعَىل الَساَمواِت أُب َمهِّ

اُن أيِت الَديَّ وَم يَ َنالوُا الَخَالَص يَ تَ فَ

܀܀܀

ا إنَساُن ادَاُه املَعَمَداُن: رَبِّ أنَ ا نَ َجاَء يَُسوْع باتَِّجاِه يُوَحنَّ  

اَل الربُّ الَقِديُر ِشرُي قَ ديِن يا بَ ُب ِمنِّي الطُهرَا؟ َعدِّ ُّ الُقدرَة تَطلُ أَنَت الُكيلِّ

نَّى لُّ ِبرِّ هذا ما أمََتَ ليَكُمْل كُ فَ

܀܀܀

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ٢٥ (٢٤)
لُت فال أَخز وال يَشَمْت يب أَْعدايئ ܀ فَجميُع  ُع نَْفيس، إِلهي َعليَك تَوَكَّ يَك يا رَبِّ أَرفَ ܀ إِلَ

َعرِّفْني  رقََك  طُ رَبِّ  يا  ܀  يَغُدرون  الباِطِل  اْسِم  َمن عىل  ْخَز  يَ ولْ يَخَزون  يَرجونََك ال  الَّذيَن 

هاَر  النَّ إِلُه َخاليص وإِياَك رََجوُت  ْمني فإنََّك أنَت  َك اْهديِن وَعلِّ ܀ إىل َحقِّ ْمني  َك علِّ لَ وُسبُ

ا َمعاِيصَّ وخطايا َشبايب  ْر َحنانََك وَمراِحَمَك فإِنَّها قامِئٌة ُمنُذ أَزَلك ܀ أَمَّ ه ܀ يا رَبِّ اْذكُ كلَ

ْر بل عىل َحَسِب رَحمتَك اْذْكُرين ِمن أَجِل َصالِحَك يا رَبِّ ܀ الرَّبُّ صالٌِح وُمستَقيم  فال تَذكُ

ريَقه ܀ ُم البائسنَي طَ لِذلَك يُرِشُد الخاِطئنَي يف الطَّريق ܀ ويَْهدي الوَُضعاَء إِىل الَحقِّ ُويَعلَ

يا رَبُّ  اْسِمَك  ܀ ِمن أَجل  يَحَفظوَن َعهَده ووَصاياه  لَِمن  الرَّبِّ َجميُعها رَحَمٌة وَحقٌّ  ُل  ُسبُ

؟ فإِنَّه يُرِشُده يف الطَريِق الَّذي  تَّقي الرَّبَّ أغِفْر إمِْثي، فإِنَّه َعظيم ܀ َمن هو الرَُّجُل الَّذي يَ

قونَه ولَهم يُعلُن  تَّ ه تَرُِث األَرض ܀ ِرسُّ الرََّب لَِمن يَ تُ يَّ ْفُسه يف الَخريِ وذُرِّ يَْختار ܀ فتَسُكُن نَ

ِفْت واْرَحْمني  تَ باِك يُخرُِج رِجَيلَّ ܀ إَِيلَّ اْل ُه ِمَن الشِّ لِّ حنٍي إِىل الرَّبِّ ألَنَّ َعهَده ܀ َعيناَي يف كُ

ْر إِىل بُؤيس وَعنايئ  ِشلْني ܀ أُنظُ تَ لْبي وِمن َشدائِدي اْن َق قَ فإيَِن وَحيٌد بائِس ܀ فرِّْج َمضاِي

ِقْذين واْحَفْظ  رُثوا وأَبَغضوين بُغًضا عنيًفا ܀ أَن ْر إِىل أَْعدايئ فَقد كَ لَّ آثامي ܀ واْنظُ واْْمُح كُ

اَك رََجوُت يا رََب ܀  نَْفيس لن أَْخزى، فإيِنِّ ِبَك اْعتََصمُت ܀ لِيَحِمني الَكامُل واِالَسِتقامة فإِيَّ

ِقه ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  ِد إِْرسائيَل ِمن َجميعِ َمضاِي تَ ُهمَّ اْف اللَّ

أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ١/١٠-١١)

لَيَْسْت  ِجَهاِدنا  أَْسلَِحَة  نَُحارُِب كَأُنَاٍس َجَسِديِّني؛ ألَنَّ  الَجَسد، ولِكنَّنا ال  نَْحيَا يف  "إِنَّنا 

ِباللِه َعىل َهْدِم الُحُصوِن املَِنيَعة " َجَسِديَّة، بَْل هَي قَاِدرٌَة 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

  

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

(يو ٢٩/١-٣٤)

َحَمُل  ُهَو  «َها  َقال:  فَ ِه  يْ إِلَ ُمْقِبالً  يَُسوَع  ا  يُوَحنَّ رأَى  املعمدان)  (بعد شهادة  الَغِد  يف 

َصاَر  ْد  قَ رَُجٌل  ورَايِئ  أيِْت  يَ ِفيه:  ُت  لْ قُ الَّذي  ُهَو  هَذا  الَعالَم.  َة  َخِطيئَ ُع  رْفَ يَ الَّذي  اللِه 

ُهَو  َر  َه يَظْ لِيَك  املَاِء  ِب ُد  أَُعمِّ ُت  ِجئْ لِكنِّي  ُه،  أَْعرِفُ ْنُت  كُ َما  ا  وأَنَ بْيل.  قَ اَن  كَ ُه  ألَنَّ اِمي،  قُدَّ

ه.  يْ َقرَّ َعلَ َحاَمَمٍة ِمَن الَساَمء، ثُمَّ اْستَ ائِالً: «رَأَيُْت الُروَح نَازِالً كَ ا قَ يل». وَشِهَد يُوَحنَّ إلِْرسَائِ

ْنزُِل  يَ الُروَح  تَرَى  َمْن  اَل يل:  قَ ُهَو  املَاِء  ِب ُد  أَُعمِّ ِني  أَرَْسلَ الَّذي  لِكنَّ  ُه،  أَْعرِفُ ْنُت  كُ َما  ا  وأَنَ

ُن  ابْ ُهَو  هَذا  أَنَّ  وَشِهْدُت  رَأَيُْت  ا  وأَنَ الُقُدس.  الُروِح  ِب ُد  َعمِّ يُ الَّذي  ُهَو  ه،  يْ َعلَ ِقرُّ  ْستَ ويَ

الله».

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري إييل أسعد)

قدرته  هو  األحد  املعمدان يف هذا  بيوحنا  يلفتنا  ما  له،  املسيح  ّرس  اعتالن  أمام   

املسيح  معرفة  أمام  املنيعة  الحصون  كل  وهدم  ذاته  تخطّي  عىل  القدس  الروح  بقّوة 

٤-٥). مل يقم يف مواليد النساء أعظم من يوحّنا املعمدان (مت  والشهادة له (٢ قور ١٠: 

١١: ١١) كام يقول الرّب يسوع ألنّه استطاع أن يرى أبعد ماّم يُرى يف العيون البرشيّة وأْن 

ًة  مدويّ شهادته  فأصبحت  كثريين  حكمة  تخطّت  نبويّة  بحكمة  الله  إرادة  ز  مييّ

والزمان.  املكان  تتخطى 

ا املعمدان عن يسوع: "وأنا مل أكن  ما يفاجئنا يف إنجيل هذا األحد هو قول يوحّن  

املعمدان  يوحّنا  حاول  التي  الرسالة  هي  ما  أقاربه.  أحد  أنّه  مع   (٣٣  :١ (يو  أعرفه" 

قولها؟ الله اآلب بقّوة الروح القدس جعل يوحّنا يرى يف يسوع أبعد من أحد األقرباء، 

anteliasdiocese.com

٥

الله  "حمل  هو  يسوع   .(٣٤  :١ (يو  الله"  "ابن  بل  ليتعّمد  أىت  عادّي  إنسان  من  أبعد 

 .(٣٣  :١ (يو  القّدس  الروح  يُعّمد يف  الذي  ٢٩) وهو   :١ (يو  العامل"  يرفع خطيئة  الذي 

الله وعمله يف حياتنا ويف حياة األشخاص  التي تجعلنا نرى حضور  إنّها عنُي اإلميان 

معرفًة  اآلخرين  ومعرفة  وإرادته  الله  مبعرفة  كثرية  أحيانًا  ادعائنا  أمام  بنا.  املحيطة 

منا إنجيل اليوم أن نرى أبعد من نظرتنا البرشيّة املحدودة أي بعني  كاملة وتاّمة، يعلّ

السيّام  ومخلوقاته  وحكمته  الله  ّرس  جامل  فأكرث  أكرث  ا  يوميًّ فنكتشف  اإلميان 

االنسان. 

بل  اإلنجيل  هذا  يف  زة  املميّ وحدها  هي  ليسوع  املعمدان  ا  يوحّن نظرة  تكن  مل   

األنبياء"  "خامتة  ز  متيّ له،  املسيح  ّرس  اعتالن  أمام  التمييز.  عىل  وقدرته  حكمته 

بالتواضع أي معرفته متام املعرفة حجم رسالته: تهيئة الطريق للمسيح ولكّنه ليس 

تحّىل  التي  و"الكاريزما"  رسالته  وضع  بل  والشعبويّة  الكربياء  فخ  يف  يقع  مل  املسيح. 

كلمته  من  النابعة  ه  جاذبيتّ استخدم  لقد  الخاليص.  ومرشوعه  املسيح  خدمة  يف  بها 

لدى  يكْن  مل  املسيح.  إىل  اآلخرين  ليجذَب  الجذريّة  عيشِه  طريقِة  ومن  الصارخة 

ته ليك تنمو وتسطع شهادُة  صديِق العريِس مشكلُة أن ينقَص وأن يخفَّ بريُق جاذبيّ

ُة العريس الحقيقي (يو ٣: ٢٩-٣٠). لقد أصبح يوحّنا املعمدان مبثله هذا مثاًال  وجاذبيّ

كام  املناسب  الوقت  يف  املناسب  باألمر  يقوم  أن  عرف  لقد  مييز:  والتّ النضوج  يف 

الذي عرف متى يكون متواضًعا مع أهل قورنتس ومتى يظهر جرأته  القّديس بولس 

ا  يوحّن بها  تحّىل  التي  الحكمة  تلك  إىل  اليوم  أحوَجنا  ما   .(١  :١٠ قور   ٢) البشارة  يف 

الله!  الحميمة مع  والنابعة من عالقتهام  املعمدان وبولس 

ُة،  البرشيّ أعيُننا  تراه  ماّم  أبعد  نرى  يك  املبارك  األحد  هذا  يف  نصّيل  الختام،  يف   

رّب  إىل  ثاقٌب  نظرَه  ألّن  الّسامء  بأموِر  بل  األرِض  بأموِر  فقط  خبريًا  ليس  فاملسيحيُّ 

األحد األّول بعد الدنح

أْن  للمسيِح  نسمَح  أن  دعوتًنا:  هي  هذه  ومشيئته.  إرادته  ز  فيميّ واألرِض  الّساموات 

تكون  عندها  إليه.  اآلخرين  نقوُد  جّذابني  بدورنا  فنكوَن  التّباعه  يوم  كّل  نا  يجذبَ

شهادتُنا له شهادًة جّذابًة كيوحّنا تتخطَّى املكاَن والزَماَن لتطاَل كلَّ إنساٍن يبحُث عن 

٦) له املجد إىل األبد، آمني.  "الطريق والحق والحياة" (يو ١٤: 

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  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِعاَمِدَك يف  ِعنَد  ة،  اِهيَ َن الالُمتَ ِتَك  َمَحبَّ ِرسِّ  َنا يف  لَ يَت  تََجلَّ َمن  يا  الله،  ابُن  املَِسيُح  َها  أَيُّ

نَِعي  وأن  ارَك  املُبَ النهار  هذا  يف  َحَك  َسبِّ نُ أن  َهبنا  ساِبِقَك،  ا  يُوَحنَّ ِد  يَ عىل  األُرُدنِّ  نَهِر 

الَعالَم،  ُد  تَُجدِّ ِبَشارََة َخَالٍص  َنَك  َونُعلِ َك،  لَ َنشَهَد  فَ َنا،  اتِ َوَعَالقَ ا  َن اتِ َحيَ َة ِعاَمِدنَا يف  ِميَّ أََه

وس، إىل األبد. ارَك َوُروَحَك الَحيَّ الُقدُّ اَك املُبَ َدَك َوأَبَ َومُنَجِّ

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
أعظُِّمَك يا إلهي امللك

ْد. ُمَك يا إلهي املَلِك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الَدهِر وإىل األَبَ الالزمة: أَُعظِّ

ِعِه. لِّ صنائِ َوَمراِحُمُه عىل كُ الربُّ صالٌِح للَجِميعِ  ܀ 

ِه. لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجمِيعِ أعاملِ ܀ الربُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الربُّ قَريٌب ِمن َجميعِ دُعاتِ



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

ِعيَد  األَنوَار،  ِعيَد  َك  لَ َد  َعيِّ نُ أن  اإلله،  الرَّبُّ  َها  أَيُّ ا  لَن أَهِّ

ُح  َسبِّ نُ ُجُددًا،  اًء  َن أَب َك  لَ َنُكوَن  فَ َداَسٍة،  وَقَ َقاوٍَة  َن ِب َك  اعِتَالنِ

ُهورَِك،  ِذيَن أَنبأوا ِبظُ اِء الَّ يَ ِب وِس يف أَجوَاِق األَن السِمَك الُقدُّ

وس، اآلن وإىل األبد.                         اَك َوُروَحَك الُقدُّ َدَك، وَنَشُكرَُك وَأَبَ ا الّذي َعمَّ ُن ِرسََّك َمَع يُوَحنَّ وَنُعلِ

(من صلوات �ساء عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

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 طُوبَيَك ِعيُتا (طُوىب لَِك يا كَِنيَسَة اإلميان)

وبَة: ا املَعَمَداُن يُنادي، يَدُعو الَشعَب للِعاَمِد وَالتَ يف األُردُنِّ يُوَحنَّ

ُكوا دَرَب الِربِّ ُعُدوا َعِن الَرشِّ وَاسلُ ُدوا دَرَب اآليِت ِمْن أَعَىل الَساَمواِت أُب َمهِّ

اُن أيِت الَديَّ وَم يَ َنالوُا الَخَالَص يَ تَ فَ

܀܀܀

ا إنَساُن ادَاُه املَعَمَداُن: رَبِّ أنَ ا نَ َجاَء يَُسوْع باتَِّجاِه يُوَحنَّ  

اَل الربُّ الَقِديُر ِشرُي قَ ديِن يا بَ ُب ِمنِّي الطُهرَا؟ َعدِّ ُّ الُقدرَة تَطلُ أَنَت الُكيلِّ

نَّى لُّ ِبرِّ هذا ما أمََتَ ليَكُمْل كُ فَ

܀܀܀

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ٢٥ (٢٤)
لُت فال أَخز وال يَشَمْت يب أَْعدايئ ܀ فَجميُع  ُع نَْفيس، إِلهي َعليَك تَوَكَّ يَك يا رَبِّ أَرفَ ܀ إِلَ

َعرِّفْني  رقََك  طُ رَبِّ  يا  ܀  يَغُدرون  الباِطِل  اْسِم  َمن عىل  ْخَز  يَ ولْ يَخَزون  يَرجونََك ال  الَّذيَن 

هاَر  النَّ إِلُه َخاليص وإِياَك رََجوُت  ْمني فإنََّك أنَت  َك اْهديِن وَعلِّ ܀ إىل َحقِّ ْمني  َك علِّ لَ وُسبُ

ا َمعاِيصَّ وخطايا َشبايب  ْر َحنانََك وَمراِحَمَك فإِنَّها قامِئٌة ُمنُذ أَزَلك ܀ أَمَّ ه ܀ يا رَبِّ اْذكُ كلَ

ْر بل عىل َحَسِب رَحمتَك اْذْكُرين ِمن أَجِل َصالِحَك يا رَبِّ ܀ الرَّبُّ صالٌِح وُمستَقيم  فال تَذكُ

ريَقه ܀ ُم البائسنَي طَ لِذلَك يُرِشُد الخاِطئنَي يف الطَّريق ܀ ويَْهدي الوَُضعاَء إِىل الَحقِّ ُويَعلَ

يا رَبُّ  اْسِمَك  ܀ ِمن أَجل  يَحَفظوَن َعهَده ووَصاياه  لَِمن  الرَّبِّ َجميُعها رَحَمٌة وَحقٌّ  ُل  ُسبُ

؟ فإِنَّه يُرِشُده يف الطَريِق الَّذي  تَّقي الرَّبَّ أغِفْر إمِْثي، فإِنَّه َعظيم ܀ َمن هو الرَُّجُل الَّذي يَ

قونَه ولَهم يُعلُن  تَّ ه تَرُِث األَرض ܀ ِرسُّ الرََّب لَِمن يَ تُ يَّ ْفُسه يف الَخريِ وذُرِّ يَْختار ܀ فتَسُكُن نَ

ِفْت واْرَحْمني  تَ باِك يُخرُِج رِجَيلَّ ܀ إَِيلَّ اْل ُه ِمَن الشِّ لِّ حنٍي إِىل الرَّبِّ ألَنَّ َعهَده ܀ َعيناَي يف كُ

ْر إِىل بُؤيس وَعنايئ  ِشلْني ܀ أُنظُ تَ لْبي وِمن َشدائِدي اْن َق قَ فإيَِن وَحيٌد بائِس ܀ فرِّْج َمضاِي

ِقْذين واْحَفْظ  رُثوا وأَبَغضوين بُغًضا عنيًفا ܀ أَن ْر إِىل أَْعدايئ فَقد كَ لَّ آثامي ܀ واْنظُ واْْمُح كُ

اَك رََجوُت يا رََب ܀  نَْفيس لن أَْخزى، فإيِنِّ ِبَك اْعتََصمُت ܀ لِيَحِمني الَكامُل واِالَسِتقامة فإِيَّ

ِقه ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  ِد إِْرسائيَل ِمن َجميعِ َمضاِي تَ ُهمَّ اْف اللَّ

أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ١/١٠-١١)

لَيَْسْت  ِجَهاِدنا  أَْسلَِحَة  نَُحارُِب كَأُنَاٍس َجَسِديِّني؛ ألَنَّ  الَجَسد، ولِكنَّنا ال  نَْحيَا يف  "إِنَّنا 

ِباللِه َعىل َهْدِم الُحُصوِن املَِنيَعة " َجَسِديَّة، بَْل هَي قَاِدرٌَة 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

  

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

(يو ٢٩/١-٣٤)

َحَمُل  ُهَو  «َها  َقال:  فَ ِه  يْ إِلَ ُمْقِبالً  يَُسوَع  ا  يُوَحنَّ رأَى  املعمدان)  (بعد شهادة  الَغِد  يف 

َصاَر  ْد  قَ رَُجٌل  ورَايِئ  أيِْت  يَ ِفيه:  ُت  لْ قُ الَّذي  ُهَو  هَذا  الَعالَم.  َة  َخِطيئَ ُع  رْفَ يَ الَّذي  اللِه 

ُهَو  َر  َه يَظْ لِيَك  املَاِء  ِب ُد  أَُعمِّ ُت  ِجئْ لِكنِّي  ُه،  أَْعرِفُ ْنُت  كُ َما  ا  وأَنَ بْيل.  قَ اَن  كَ ُه  ألَنَّ اِمي،  قُدَّ

ه.  يْ َقرَّ َعلَ َحاَمَمٍة ِمَن الَساَمء، ثُمَّ اْستَ ائِالً: «رَأَيُْت الُروَح نَازِالً كَ ا قَ يل». وَشِهَد يُوَحنَّ إلِْرسَائِ

ْنزُِل  يَ الُروَح  تَرَى  َمْن  اَل يل:  قَ ُهَو  املَاِء  ِب ُد  أَُعمِّ ِني  أَرَْسلَ الَّذي  لِكنَّ  ُه،  أَْعرِفُ ْنُت  كُ َما  ا  وأَنَ

ُن  ابْ ُهَو  هَذا  أَنَّ  وَشِهْدُت  رَأَيُْت  ا  وأَنَ الُقُدس.  الُروِح  ِب ُد  َعمِّ يُ الَّذي  ُهَو  ه،  يْ َعلَ ِقرُّ  ْستَ ويَ

الله».

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري إييل أسعد)

قدرته  هو  األحد  املعمدان يف هذا  بيوحنا  يلفتنا  ما  له،  املسيح  ّرس  اعتالن  أمام   

املسيح  معرفة  أمام  املنيعة  الحصون  كل  وهدم  ذاته  تخطّي  عىل  القدس  الروح  بقّوة 

٤-٥). مل يقم يف مواليد النساء أعظم من يوحّنا املعمدان (مت  والشهادة له (٢ قور ١٠: 

١١: ١١) كام يقول الرّب يسوع ألنّه استطاع أن يرى أبعد ماّم يُرى يف العيون البرشيّة وأْن 

ًة  مدويّ شهادته  فأصبحت  كثريين  حكمة  تخطّت  نبويّة  بحكمة  الله  إرادة  ز  مييّ

والزمان.  املكان  تتخطى 

ا املعمدان عن يسوع: "وأنا مل أكن  ما يفاجئنا يف إنجيل هذا األحد هو قول يوحّن  

املعمدان  يوحّنا  حاول  التي  الرسالة  هي  ما  أقاربه.  أحد  أنّه  مع   (٣٣  :١ (يو  أعرفه" 

قولها؟ الله اآلب بقّوة الروح القدس جعل يوحّنا يرى يف يسوع أبعد من أحد األقرباء، 

الله  "حمل  هو  يسوع   .(٣٤  :١ (يو  الله"  "ابن  بل  ليتعّمد  أىت  عادّي  إنسان  من  أبعد 

 .(٣٣  :١ (يو  القّدس  الروح  يُعّمد يف  الذي  ٢٩) وهو   :١ (يو  العامل"  يرفع خطيئة  الذي 

الله وعمله يف حياتنا ويف حياة األشخاص  التي تجعلنا نرى حضور  إنّها عنُي اإلميان 

معرفًة  اآلخرين  ومعرفة  وإرادته  الله  مبعرفة  كثرية  أحيانًا  ادعائنا  أمام  بنا.  املحيطة 

منا إنجيل اليوم أن نرى أبعد من نظرتنا البرشيّة املحدودة أي بعني  كاملة وتاّمة، يعلّ

السيّام  ومخلوقاته  وحكمته  الله  ّرس  جامل  فأكرث  أكرث  ا  يوميًّ فنكتشف  اإلميان 

االنسان. 

بل  اإلنجيل  هذا  يف  زة  املميّ وحدها  هي  ليسوع  املعمدان  ا  يوحّن نظرة  تكن  مل   

األنبياء"  "خامتة  ز  متيّ له،  املسيح  ّرس  اعتالن  أمام  التمييز.  عىل  وقدرته  حكمته 

بالتواضع أي معرفته متام املعرفة حجم رسالته: تهيئة الطريق للمسيح ولكّنه ليس 

تحّىل  التي  و"الكاريزما"  رسالته  وضع  بل  والشعبويّة  الكربياء  فخ  يف  يقع  مل  املسيح. 

كلمته  من  النابعة  ه  جاذبيتّ استخدم  لقد  الخاليص.  ومرشوعه  املسيح  خدمة  يف  بها 

لدى  يكْن  مل  املسيح.  إىل  اآلخرين  ليجذَب  الجذريّة  عيشِه  طريقِة  ومن  الصارخة 

ته ليك تنمو وتسطع شهادُة  صديِق العريِس مشكلُة أن ينقَص وأن يخفَّ بريُق جاذبيّ

ُة العريس الحقيقي (يو ٣: ٢٩-٣٠). لقد أصبح يوحّنا املعمدان مبثله هذا مثاًال  وجاذبيّ

كام  املناسب  الوقت  يف  املناسب  باألمر  يقوم  أن  عرف  لقد  مييز:  والتّ النضوج  يف 

الذي عرف متى يكون متواضًعا مع أهل قورنتس ومتى يظهر جرأته  القّديس بولس 

ا  يوحّن بها  تحّىل  التي  الحكمة  تلك  إىل  اليوم  أحوَجنا  ما   .(١  :١٠ قور   ٢) البشارة  يف 

الله!  الحميمة مع  والنابعة من عالقتهام  املعمدان وبولس 

ُة،  البرشيّ أعيُننا  تراه  ماّم  أبعد  نرى  يك  املبارك  األحد  هذا  يف  نصّيل  الختام،  يف   

رّب  إىل  ثاقٌب  نظرَه  ألّن  الّسامء  بأموِر  بل  األرِض  بأموِر  فقط  خبريًا  ليس  فاملسيحيُّ 
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٦ األحد األّول بعد الدنح

أْن  للمسيِح  نسمَح  أن  دعوتًنا:  هي  هذه  ومشيئته.  إرادته  ز  فيميّ واألرِض  الّساموات 

تكون  عندها  إليه.  اآلخرين  نقوُد  جّذابني  بدورنا  فنكوَن  التّباعه  يوم  كّل  نا  يجذبَ

شهادتُنا له شهادًة جّذابًة كيوحّنا تتخطَّى املكاَن والزَماَن لتطاَل كلَّ إنساٍن يبحُث عن 

٦) له املجد إىل األبد، آمني.  "الطريق والحق والحياة" (يو ١٤: 

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  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِعاَمِدَك يف  ِعنَد  ة،  اِهيَ َن الالُمتَ ِتَك  َمَحبَّ ِرسِّ  َنا يف  لَ يَت  تََجلَّ َمن  يا  الله،  ابُن  املَِسيُح  َها  أَيُّ

نَِعي  وأن  ارَك  املُبَ النهار  هذا  يف  َحَك  َسبِّ نُ أن  َهبنا  ساِبِقَك،  ا  يُوَحنَّ ِد  يَ عىل  األُرُدنِّ  نَهِر 

الَعالَم،  ُد  تَُجدِّ ِبَشارََة َخَالٍص  َنَك  َونُعلِ َك،  لَ َنشَهَد  فَ َنا،  اتِ َوَعَالقَ ا  َن اتِ َحيَ َة ِعاَمِدنَا يف  ِميَّ أََه

وس، إىل األبد. ارَك َوُروَحَك الَحيَّ الُقدُّ اَك املُبَ َدَك َوأَبَ َومُنَجِّ

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
أعظُِّمَك يا إلهي امللك

ْد. ُمَك يا إلهي املَلِك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الَدهِر وإىل األَبَ الالزمة: أَُعظِّ

ِعِه. لِّ صنائِ َوَمراِحُمُه عىل كُ الربُّ صالٌِح للَجِميعِ  ܀ 

ِه. لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجمِيعِ أعاملِ ܀ الربُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الربُّ قَريٌب ِمن َجميعِ دُعاتِ



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

ِعيَد  األَنوَار،  ِعيَد  َك  لَ َد  َعيِّ نُ أن  اإلله،  الرَّبُّ  َها  أَيُّ ا  لَن أَهِّ

ُح  َسبِّ نُ ُجُددًا،  اًء  َن أَب َك  لَ َنُكوَن  فَ َداَسٍة،  وَقَ َقاوٍَة  َن ِب َك  اعِتَالنِ

ُهورَِك،  ِذيَن أَنبأوا ِبظُ اِء الَّ يَ ِب وِس يف أَجوَاِق األَن السِمَك الُقدُّ

وس، اآلن وإىل األبد.                         اَك َوُروَحَك الُقدُّ َدَك، وَنَشُكرَُك وَأَبَ ا الّذي َعمَّ ُن ِرسََّك َمَع يُوَحنَّ وَنُعلِ

(من صلوات �ساء عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

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 طُوبَيَك ِعيُتا (طُوىب لَِك يا كَِنيَسَة اإلميان)

وبَة: ا املَعَمَداُن يُنادي، يَدُعو الَشعَب للِعاَمِد وَالتَ يف األُردُنِّ يُوَحنَّ

ُكوا دَرَب الِربِّ ُعُدوا َعِن الَرشِّ وَاسلُ ُدوا دَرَب اآليِت ِمْن أَعَىل الَساَمواِت أُب َمهِّ

اُن أيِت الَديَّ وَم يَ َنالوُا الَخَالَص يَ تَ فَ

܀܀܀

ا إنَساُن ادَاُه املَعَمَداُن: رَبِّ أنَ ا نَ َجاَء يَُسوْع باتَِّجاِه يُوَحنَّ  

اَل الربُّ الَقِديُر ِشرُي قَ ديِن يا بَ ُب ِمنِّي الطُهرَا؟ َعدِّ ُّ الُقدرَة تَطلُ أَنَت الُكيلِّ

نَّى لُّ ِبرِّ هذا ما أمََتَ ليَكُمْل كُ فَ

܀܀܀

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)  

المزمور ٢٥ (٢٤)
لُت فال أَخز وال يَشَمْت يب أَْعدايئ ܀ فَجميُع  ُع نَْفيس، إِلهي َعليَك تَوَكَّ يَك يا رَبِّ أَرفَ ܀ إِلَ

َعرِّفْني  رقََك  طُ رَبِّ  يا  ܀  يَغُدرون  الباِطِل  اْسِم  َمن عىل  ْخَز  يَ ولْ يَخَزون  يَرجونََك ال  الَّذيَن 

هاَر  النَّ إِلُه َخاليص وإِياَك رََجوُت  ْمني فإنََّك أنَت  َك اْهديِن وَعلِّ ܀ إىل َحقِّ ْمني  َك علِّ لَ وُسبُ

ا َمعاِيصَّ وخطايا َشبايب  ْر َحنانََك وَمراِحَمَك فإِنَّها قامِئٌة ُمنُذ أَزَلك ܀ أَمَّ ه ܀ يا رَبِّ اْذكُ كلَ

ْر بل عىل َحَسِب رَحمتَك اْذْكُرين ِمن أَجِل َصالِحَك يا رَبِّ ܀ الرَّبُّ صالٌِح وُمستَقيم  فال تَذكُ

ريَقه ܀ ُم البائسنَي طَ لِذلَك يُرِشُد الخاِطئنَي يف الطَّريق ܀ ويَْهدي الوَُضعاَء إِىل الَحقِّ ُويَعلَ

يا رَبُّ  اْسِمَك  ܀ ِمن أَجل  يَحَفظوَن َعهَده ووَصاياه  لَِمن  الرَّبِّ َجميُعها رَحَمٌة وَحقٌّ  ُل  ُسبُ

؟ فإِنَّه يُرِشُده يف الطَريِق الَّذي  تَّقي الرَّبَّ أغِفْر إمِْثي، فإِنَّه َعظيم ܀ َمن هو الرَُّجُل الَّذي يَ

قونَه ولَهم يُعلُن  تَّ ه تَرُِث األَرض ܀ ِرسُّ الرََّب لَِمن يَ تُ يَّ ْفُسه يف الَخريِ وذُرِّ يَْختار ܀ فتَسُكُن نَ

ِفْت واْرَحْمني  تَ باِك يُخرُِج رِجَيلَّ ܀ إَِيلَّ اْل ُه ِمَن الشِّ لِّ حنٍي إِىل الرَّبِّ ألَنَّ َعهَده ܀ َعيناَي يف كُ

ْر إِىل بُؤيس وَعنايئ  ِشلْني ܀ أُنظُ تَ لْبي وِمن َشدائِدي اْن َق قَ فإيَِن وَحيٌد بائِس ܀ فرِّْج َمضاِي

ِقْذين واْحَفْظ  رُثوا وأَبَغضوين بُغًضا عنيًفا ܀ أَن ْر إِىل أَْعدايئ فَقد كَ لَّ آثامي ܀ واْنظُ واْْمُح كُ

اَك رََجوُت يا رََب ܀  نَْفيس لن أَْخزى، فإيِنِّ ِبَك اْعتََصمُت ܀ لِيَحِمني الَكامُل واِالَسِتقامة فإِيَّ

ِقه ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  ِد إِْرسائيَل ِمن َجميعِ َمضاِي تَ ُهمَّ اْف اللَّ

أبِد اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (٢ قور ١/١٠-١١)

لَيَْسْت  ِجَهاِدنا  أَْسلَِحَة  نَُحارُِب كَأُنَاٍس َجَسِديِّني؛ ألَنَّ  الَجَسد، ولِكنَّنا ال  نَْحيَا يف  "إِنَّنا 

ِباللِه َعىل َهْدِم الُحُصوِن املَِنيَعة " َجَسِديَّة، بَْل هَي قَاِدرٌَة 

     
          
(يو ٣/ ٥)         

  

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

(يو ٢٩/١-٣٤)

َحَمُل  ُهَو  «َها  َقال:  فَ ِه  يْ إِلَ ُمْقِبالً  يَُسوَع  ا  يُوَحنَّ رأَى  املعمدان)  (بعد شهادة  الَغِد  يف 

َصاَر  ْد  قَ رَُجٌل  ورَايِئ  أيِْت  يَ ِفيه:  ُت  لْ قُ الَّذي  ُهَو  هَذا  الَعالَم.  َة  َخِطيئَ ُع  رْفَ يَ الَّذي  اللِه 

ُهَو  َر  َه يَظْ لِيَك  املَاِء  ِب ُد  أَُعمِّ ُت  ِجئْ لِكنِّي  ُه،  أَْعرِفُ ْنُت  كُ َما  ا  وأَنَ بْيل.  قَ اَن  كَ ُه  ألَنَّ اِمي،  قُدَّ

ه.  يْ َقرَّ َعلَ َحاَمَمٍة ِمَن الَساَمء، ثُمَّ اْستَ ائِالً: «رَأَيُْت الُروَح نَازِالً كَ ا قَ يل». وَشِهَد يُوَحنَّ إلِْرسَائِ

ْنزُِل  يَ الُروَح  تَرَى  َمْن  اَل يل:  قَ ُهَو  املَاِء  ِب ُد  أَُعمِّ ِني  أَرَْسلَ الَّذي  لِكنَّ  ُه،  أَْعرِفُ ْنُت  كُ َما  ا  وأَنَ

ُن  ابْ ُهَو  هَذا  أَنَّ  وَشِهْدُت  رَأَيُْت  ا  وأَنَ الُقُدس.  الُروِح  ِب ُد  َعمِّ يُ الَّذي  ُهَو  ه،  يْ َعلَ ِقرُّ  ْستَ ويَ

الله».

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الخوري إييل أسعد)

قدرته  هو  األحد  املعمدان يف هذا  بيوحنا  يلفتنا  ما  له،  املسيح  ّرس  اعتالن  أمام   

املسيح  معرفة  أمام  املنيعة  الحصون  كل  وهدم  ذاته  تخطّي  عىل  القدس  الروح  بقّوة 

٤-٥). مل يقم يف مواليد النساء أعظم من يوحّنا املعمدان (مت  والشهادة له (٢ قور ١٠: 

١١: ١١) كام يقول الرّب يسوع ألنّه استطاع أن يرى أبعد ماّم يُرى يف العيون البرشيّة وأْن 

ًة  مدويّ شهادته  فأصبحت  كثريين  حكمة  تخطّت  نبويّة  بحكمة  الله  إرادة  ز  مييّ

والزمان.  املكان  تتخطى 

ا املعمدان عن يسوع: "وأنا مل أكن  ما يفاجئنا يف إنجيل هذا األحد هو قول يوحّن  

املعمدان  يوحّنا  حاول  التي  الرسالة  هي  ما  أقاربه.  أحد  أنّه  مع   (٣٣  :١ (يو  أعرفه" 

قولها؟ الله اآلب بقّوة الروح القدس جعل يوحّنا يرى يف يسوع أبعد من أحد األقرباء، 

الله  "حمل  هو  يسوع   .(٣٤  :١ (يو  الله"  "ابن  بل  ليتعّمد  أىت  عادّي  إنسان  من  أبعد 

 .(٣٣  :١ (يو  القّدس  الروح  يُعّمد يف  الذي  ٢٩) وهو   :١ (يو  العامل"  يرفع خطيئة  الذي 

الله وعمله يف حياتنا ويف حياة األشخاص  التي تجعلنا نرى حضور  إنّها عنُي اإلميان 

معرفًة  اآلخرين  ومعرفة  وإرادته  الله  مبعرفة  كثرية  أحيانًا  ادعائنا  أمام  بنا.  املحيطة 

منا إنجيل اليوم أن نرى أبعد من نظرتنا البرشيّة املحدودة أي بعني  كاملة وتاّمة، يعلّ

السيّام  ومخلوقاته  وحكمته  الله  ّرس  جامل  فأكرث  أكرث  ا  يوميًّ فنكتشف  اإلميان 

االنسان. 

بل  اإلنجيل  هذا  يف  زة  املميّ وحدها  هي  ليسوع  املعمدان  ا  يوحّن نظرة  تكن  مل   

األنبياء"  "خامتة  ز  متيّ له،  املسيح  ّرس  اعتالن  أمام  التمييز.  عىل  وقدرته  حكمته 

بالتواضع أي معرفته متام املعرفة حجم رسالته: تهيئة الطريق للمسيح ولكّنه ليس 

تحّىل  التي  و"الكاريزما"  رسالته  وضع  بل  والشعبويّة  الكربياء  فخ  يف  يقع  مل  املسيح. 

كلمته  من  النابعة  ه  جاذبيتّ استخدم  لقد  الخاليص.  ومرشوعه  املسيح  خدمة  يف  بها 

لدى  يكْن  مل  املسيح.  إىل  اآلخرين  ليجذَب  الجذريّة  عيشِه  طريقِة  ومن  الصارخة 

ته ليك تنمو وتسطع شهادُة  صديِق العريِس مشكلُة أن ينقَص وأن يخفَّ بريُق جاذبيّ

ُة العريس الحقيقي (يو ٣: ٢٩-٣٠). لقد أصبح يوحّنا املعمدان مبثله هذا مثاًال  وجاذبيّ

كام  املناسب  الوقت  يف  املناسب  باألمر  يقوم  أن  عرف  لقد  مييز:  والتّ النضوج  يف 

الذي عرف متى يكون متواضًعا مع أهل قورنتس ومتى يظهر جرأته  القّديس بولس 

ا  يوحّن بها  تحّىل  التي  الحكمة  تلك  إىل  اليوم  أحوَجنا  ما   .(١  :١٠ قور   ٢) البشارة  يف 

الله!  الحميمة مع  والنابعة من عالقتهام  املعمدان وبولس 

ُة،  البرشيّ أعيُننا  تراه  ماّم  أبعد  نرى  يك  املبارك  األحد  هذا  يف  نصّيل  الختام،  يف   

رّب  إىل  ثاقٌب  نظرَه  ألّن  الّسامء  بأموِر  بل  األرِض  بأموِر  فقط  خبريًا  ليس  فاملسيحيُّ 
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أْن  للمسيِح  نسمَح  أن  دعوتًنا:  هي  هذه  ومشيئته.  إرادته  ز  فيميّ واألرِض  الّساموات 

تكون  عندها  إليه.  اآلخرين  نقوُد  جّذابني  بدورنا  فنكوَن  التّباعه  يوم  كّل  نا  يجذبَ

شهادتُنا له شهادًة جّذابًة كيوحّنا تتخطَّى املكاَن والزَماَن لتطاَل كلَّ إنساٍن يبحُث عن 

٦) له املجد إىل األبد، آمني.  "الطريق والحق والحياة" (يو ١٤: 

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  يُوَحُنن،  ِمْن  عِمد  ِداتِ ْمِشيُحا 

إرَحمنا.) تعّمد من يوحّنا  الّذي  املَِسيُح  (أيُّها 

(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 (...)

ِعاَمِدَك يف  ِعنَد  ة،  اِهيَ َن الالُمتَ ِتَك  َمَحبَّ ِرسِّ  َنا يف  لَ يَت  تََجلَّ َمن  يا  الله،  ابُن  املَِسيُح  َها  أَيُّ

نَِعي  وأن  ارَك  املُبَ النهار  هذا  يف  َحَك  َسبِّ نُ أن  َهبنا  ساِبِقَك،  ا  يُوَحنَّ ِد  يَ عىل  األُرُدنِّ  نَهِر 

الَعالَم،  ُد  تَُجدِّ ِبَشارََة َخَالٍص  َنَك  َونُعلِ َك،  لَ َنشَهَد  فَ َنا،  اتِ َوَعَالقَ ا  َن اتِ َحيَ َة ِعاَمِدنَا يف  ِميَّ أََه

وس، إىل األبد. ارَك َوُروَحَك الَحيَّ الُقدُّ اَك املُبَ َدَك َوأَبَ َومُنَجِّ

(من صلوات صباح عيد ادلنح، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
أعظُِّمَك يا إلهي امللك

ْد. ُمَك يا إلهي املَلِك، وأُبارُِك اسَمَك َمَدى الَدهِر وإىل األَبَ الالزمة: أَُعظِّ

ِعِه. لِّ صنائِ َوَمراِحُمُه عىل كُ الربُّ صالٌِح للَجِميعِ  ܀ 

ِه. لِّ أقوالِه وبارٌّ يف َجمِيعِ أعاملِ ܀ الربُّ أمنٌي يف كُ

ِه (٢). ܀ الربُّ قَريٌب ِمن َجميعِ دُعاتِ


