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األحد الخامس من زمن القيامة
�سليم ا�راعية بلطرس

د ٤
عد

ال

وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ا  َن تَ يْ أَْحيَ فَ ا  نَّ كُ ِتنَي  َمائِ وَاملُْحِيي:  الَحيَّ  همَّ  اللَّ نَشُكرَُك، 

ا  ْدتََن أََع ِقياَمِتَك، َمطروِديَن فَ ا ِب َن َهْجتَ أَبْ نَي فَ َك، َمْحُزونِ وْتِ مِبَ

اة،  لغ الَحيَ بْ أْن نَ ا ِب َن يْ ِعْم َعلَ ِجيِئَك أنْ ة. مِبَ امِئَ اِة الدَّ إِىل الَحيَ

وس، إىل األبد. آمني.  َك املَْجَد َوإِىل أبيك َوُروِحك الَحّي الُقدُّ يْ َع إِلَ رَنْفَ فَ

(صالة �ساء إث�ني احلوارّ�ني، زمن القيامة) 

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

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

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

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

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

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

١

ترتيلة األحد
(لحن َدْحُط لُو نِْحِط – سلوى القلوب)

َعاِم: ْعَد الطَّ اَل لِِكيَفا، بَ الِم قَ َحريَه، رَبُّ السَّ قُرَْب البُ

َف أَنَْكرَْت َربَّْك؟! يْ ْك! ِباألْمِس كَ ْد ِيل ُحبَّ يَفا، أَكِّ ِميِذي كِ لْ تِ

܀܀܀
يُم! َغْوِر ِرسِّي أَنَْت َعلِ ، ُمقيُم! ِب ، رَبِّ إيِنِّ ِيف الُحبِّ

ْك! َت ُحبَّ ِبي أَْشَعلْ لْ ِكْن ِيف قَ أَنَْكرُْت أيَنِّ أَْعرُِف دَْربَْك! لَ

܀܀܀
اِش: عاجِ، رَاعي الِكبَ اَل ثَالثًا رَبُّ الِخراِف، رَاِعي النِّ قَ

اِيش! بَ َعاِجي، إِرَْع كِ ْخرُ، إِرَْع ِخرَايف، إِرَْع نِ ِسْمَعاُن الصَّ

(صالة صباح أر�عاء احلوارّ�ني، زمن القيامة)

المزمور ١٤١ / ١-٦ و ٨
يَك. يَك َرصَخُت فأَْرسْع إَِيلَّ، أَْصغِ إِىل َصويت حنَي أَرصُُخ إِلَ ، إِلَ ܀ يا رَبِّ

يَّ تَقِدمَة َمساء. فَّ ُكْن َصاليت بَخورًا أَماَمَك ورَفُع كَ تَ ܀ لِ

. ْم يا رَبِّ حارًِسا عىل فَمي وراِقْب باَب َشَفتَيَّ ܀ أَِق

َل  ِة اآلثَام. حاىش يل أَن آكُ َعلَ ّ مع الرِّجاِل فَ لْبي إِىل اإلساءَة إِىل اْرتكاِب أَْعامِل الرشَّ ْل قَ ܀ ال مُتِ

باتِهم! يِّ ِمن طَ

هم. ئاتِ ئَالَّ أَشَرتَِك يف َسيِّ يِر رأيس لِ ِّ ْن َزيُت الرشِّ َزيِّ َوبِّْخني وال يُ ِرضبْني البارُّ رَحَمًة ِمنه ويُ يَ ܀ لِ

د ِبَك اْعتََصمُت فال تَسِفْك نَْفيس. يِّ يَك َعيناَي أيّها الرَّّب السَّ ܀ إِلَ

܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ٢: ١- ١٠)

ُة اللَّه وال ُهَو ِمَن  ُه َعِطيَّ َس ِمْنُكم، إِنَّ يْ ان: وهَذا لَ ِة اإلمِْيَ ُصوَن ِبواِسطَ م ُمَخلَّ تُ عَمِة أَنْ النِّ "ِب

لِألَْعاَمِل  يَُسوَع  املَِسيِح  يف  ْقَنا  ُخلِ ْد  قَ ُعُه،  ُصْن نَْحُن  ا  َن ألَنَّ أََحد؛  ِخَر  ْفتَ يَ ئَالَّ  لِ األَْعاَمل، 

فيَها". َك  نَْسلُ لِيَك  َها  فأََعدَّ ُه  اللَّ َق  َسبَ التي  الَِحة،  الصَّ

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢١/ ١٥-١٩)  

ِمامَّ  رَثَ  أَكْ ِني  أَتُِحبُّ ا،  ونَ يُ َن  بْ ِسْمَعاُن  ا  "يَ بُطْرُس:  لِِسْمَعاَن  يَُسوُع  اَل  قَ الَغَداء،  ْعَد  بَ

"إِرَْع  يَُسوع:  ُه  لَ اَل  قَ َك".  أُِحبُّ أيَنِّ  ُم  تَْعلَ أَنَْت  رَّب،  ا  يَ َعم،  "نَ ُه:  لَ اَل  قَ هؤُالء؟".  ِني  ِحبُّ يُ

أَنَْت  رَّب،  ا  يَ َعْم  "نَ ُه:  لَ اَل  قَ ِني؟".  أَتُِحبُّ ا،  ونَ يُ َن  بْ ِسْمَعاُن  ا  "يَ ًة:  يَ ثَانِ َمرًَّة  ُه  لَ اَل  قَ ُحْماليِن". 

َعاِجي!". ُه يَُسوع: "إِرَْع نِ اَل لَ َك". قَ ُم أيَنِّ أُِحبُّ تَْعلَ

ُه  اَل لَ َحزَِن بُطْرُس، ألَنَّ يَُسوَع قَ ِني؟". فَ ا، أَتُِحبُّ ونَ َن يُ ا ِسْمَعاُن بْ ثَة: "يَ ُه َمرًَّة ثَالِ اَل لَ قَ

َك".  أُِحبُّ أيَنِّ  تَْعرُِف  َوأَنَْت  لَّ َيشء،  ُم كُ تَْعلَ أَنَْت  ا رَّب،  ُه: "يَ لَ َقاَل  فَ ِني؟  أَتُِحبُّ ثَالَث َمرَّات: 

ْنَت تَُشدُّ ِحزَاَمَك  ا، كُ ْنَت َشابًّ َك: ِحنَي كُ وُل لَ ُه يَُسوع: "إِرَْع ِخرَاِيف! أَلَحقَّ الَحقَّ أَقُ اَل لَ قَ

َك  لَ يَُشدُّ  وآَخُر  َديَْك  يَ ُسُط  بْ َستَ تَِشيخ،  ِحنَي  ولِكْن  تُِريد.  ُث  َحيْ إِىل  وتَِسرُي  َديَْك  يَ ِب

ُد  َمجِّ ِتي َسيُ ِة الَّ اَل يَُسوُع ذلَِك ُمشريًا إِىل املِيتَ ُث ال تُِريد". قَ ْذَهُب ِبَك إِىل َحيْ ِحزاَمَك، ويَ

ْعِني!".  ُه: "إِتْبَ لَ اَل  قَ ثُمَّ  بُطْرُُس الله.  َها  ِب

بعُض األفكاِر للتأّمِل

لِيَسوعَ، فَال  لِيَسوَع ال يُرتجُم إّال ِمن ِخالِل الرِعايِة. وكذلَِك ُحبِّي أنا  ܀ إنَّ ُحبَّ بُطرَس 

ُه ِمن ِخالِل ِخدَمِة  َك يا يَسوع"، بَل َحريٌّ يب أَن أُتَرِجَم ُحبِّي لَ ُه: "أُِحبُّ يَكفي أَن أَقوَل لَ

ا... ا وَهميًّ َرتَجُم، يَبقى ُحبًّ "إخوِة يسوَع الصغارِ". فالحبُّ الَّذي ال يُ

ا بالُصعوباِت، ِألَنَّ الُحبَّ  ريًقا مليئً ٍم، طَ ܀ قَد يكوُن طريُق الُحبِّ طَريَق ُجلُجلٍة، طَريَق أَلَ

ُم والَعنُي  ألَّ تَ اء. فالَقلُب الَّذي يَ ذِل الَذاِت ِمن أجِل األَِحبّ بَ َم َمع يسوَع املسيِح هَو ِب األَعظَ

. رَِة بالُحبِّ َجذِّ ِة اإلنساِن املُتَ يَّ ِتي تَدمُع ُهام دليٌل عىل ُروحانِ الّ

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

َجَسَدك  ُهْم  تَ يْ َوأَْعطَ ونََك،  ُحبُّ يُ يَن  الذِّ وَب  لُ قُ رَّْحَت  فَ املَِجيدِة  اِمِتَك  يَ ِق ِب َمْن  ا  يَ نَْشُكرَُك 

َوارَْعهم  ِمرياثََك  ارِْك  َوبَ َك،  َشْعبَ  ، رَبُّ ا  يَ َخلّْص،  اِة.  َوالَحيَ اَمِة  يَ الِق ُعْربُوَن  َوَدَمَك  الَحيَّ 

ْعُهم إِىل األَبَد. آمني.                                    (صالة �ساء مخ�س احلوار�ني، زمن القيامة). َوارْفَ

ترتيلة الختام
(لحن: باعوت مار افرام - إقبل ربّنا الحّنان) 

الخالِْق! تَصميُم  لَوال  تَاريُخ اإلنساِن  ما 

ْق! يف القِرب واألَكفاِن لُجُّ َديُجوٍر خانِ

اها َشوٌق َحارِْق: م أَجياْل لَظَّ ْم أَدهارٍ، كَ كَ

ٌح شارِْق؟ يُل األَْهواْل؟ يَطِويِه ُصبْ لَ َهْل يُطَوى 

܀܀܀

وْر النُّ يُجوْر صاَر اليوَم َعْدن  كان َمثوانا الدَّ

اجي املَنُشودُ: "نُوٌر ِمْن نُورْ" َر املَثْوى الدَّ وَّ نَ

ِب اإلِنساْن قلْ إِقفاَل  ِر  بالُكْف اللُه  شاَء 

نُوِر اإلمِياْن! ِمن  َحتَّى يَحظى بالِربِّ فيضاً 

(صالة نصف نهار مجعة احلوار�ني، زمن القيامة).



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

ا  َن تَ يْ أَْحيَ فَ ا  نَّ كُ ِتنَي  َمائِ وَاملُْحِيي:  الَحيَّ  همَّ  اللَّ نَشُكرَُك، 

ا  ْدتََن أََع ِقياَمِتَك، َمطروِديَن فَ ا ِب َن َهْجتَ أَبْ نَي فَ َك، َمْحُزونِ وْتِ مِبَ

اة،  لغ الَحيَ بْ أْن نَ ا ِب َن يْ ِعْم َعلَ ِجيِئَك أنْ ة. مِبَ امِئَ اِة الدَّ إِىل الَحيَ

وس، إىل األبد. آمني.  َك املَْجَد َوإِىل أبيك َوُروِحك الَحّي الُقدُّ يْ َع إِلَ رَنْفَ فَ

(صالة �ساء إث�ني احلوارّ�ني، زمن القيامة) 

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

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

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

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

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

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً
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ترتيلة األحد
(لحن َدْحُط لُو نِْحِط – سلوى القلوب)

َعاِم: ْعَد الطَّ اَل لِِكيَفا، بَ الِم قَ َحريَه، رَبُّ السَّ قُرَْب البُ

َف أَنَْكرَْت َربَّْك؟! يْ ْك! ِباألْمِس كَ ْد ِيل ُحبَّ يَفا، أَكِّ ِميِذي كِ لْ تِ

܀܀܀
يُم! َغْوِر ِرسِّي أَنَْت َعلِ ، ُمقيُم! ِب ، رَبِّ إيِنِّ ِيف الُحبِّ

ْك! َت ُحبَّ ِبي أَْشَعلْ لْ ِكْن ِيف قَ أَنَْكرُْت أيَنِّ أَْعرُِف دَْربَْك! لَ

܀܀܀
اِش: عاجِ، رَاعي الِكبَ اَل ثَالثًا رَبُّ الِخراِف، رَاِعي النِّ قَ

اِيش! بَ َعاِجي، إِرَْع كِ ْخرُ، إِرَْع ِخرَايف، إِرَْع نِ ِسْمَعاُن الصَّ

(صالة صباح أر�عاء احلوارّ�ني، زمن القيامة)

المزمور ١٤١ / ١-٦ و ٨
يَك. يَك َرصَخُت فأَْرسْع إَِيلَّ، أَْصغِ إِىل َصويت حنَي أَرصُُخ إِلَ ، إِلَ ܀ يا رَبِّ

يَّ تَقِدمَة َمساء. فَّ ُكْن َصاليت بَخورًا أَماَمَك ورَفُع كَ تَ ܀ لِ

. ْم يا رَبِّ حارًِسا عىل فَمي وراِقْب باَب َشَفتَيَّ ܀ أَِق

َل  ِة اآلثَام. حاىش يل أَن آكُ َعلَ ّ مع الرِّجاِل فَ لْبي إِىل اإلساءَة إِىل اْرتكاِب أَْعامِل الرشَّ ْل قَ ܀ ال مُتِ

باتِهم! يِّ ِمن طَ

هم. ئاتِ ئَالَّ أَشَرتَِك يف َسيِّ يِر رأيس لِ ِّ ْن َزيُت الرشِّ َزيِّ َوبِّْخني وال يُ ِرضبْني البارُّ رَحَمًة ِمنه ويُ يَ ܀ لِ

د ِبَك اْعتََصمُت فال تَسِفْك نَْفيس. يِّ يَك َعيناَي أيّها الرَّّب السَّ ܀ إِلَ

܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ٢: ١- ١٠)

ُة اللَّه وال ُهَو ِمَن  ُه َعِطيَّ َس ِمْنُكم، إِنَّ يْ ان: وهَذا لَ ِة اإلمِْيَ ُصوَن ِبواِسطَ م ُمَخلَّ تُ عَمِة أَنْ النِّ "ِب

لِألَْعاَمِل  يَُسوَع  املَِسيِح  يف  ْقَنا  ُخلِ ْد  قَ ُعُه،  ُصْن نَْحُن  ا  َن ألَنَّ أََحد؛  ِخَر  ْفتَ يَ ئَالَّ  لِ األَْعاَمل، 

فيَها". َك  نَْسلُ لِيَك  َها  فأََعدَّ ُه  اللَّ َق  َسبَ التي  الَِحة،  الصَّ

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢١/ ١٥-١٩)  

ِمامَّ  رَثَ  أَكْ ِني  أَتُِحبُّ ا،  ونَ يُ َن  بْ ِسْمَعاُن  ا  "يَ بُطْرُس:  لِِسْمَعاَن  يَُسوُع  اَل  قَ الَغَداء،  ْعَد  بَ

"إِرَْع  يَُسوع:  ُه  لَ اَل  قَ َك".  أُِحبُّ أيَنِّ  ُم  تَْعلَ أَنَْت  رَّب،  ا  يَ َعم،  "نَ ُه:  لَ اَل  قَ هؤُالء؟".  ِني  ِحبُّ يُ

أَنَْت  رَّب،  ا  يَ َعْم  "نَ ُه:  لَ اَل  قَ ِني؟".  أَتُِحبُّ ا،  ونَ يُ َن  بْ ِسْمَعاُن  ا  "يَ ًة:  يَ ثَانِ َمرًَّة  ُه  لَ اَل  قَ ُحْماليِن". 

َعاِجي!". ُه يَُسوع: "إِرَْع نِ اَل لَ َك". قَ ُم أيَنِّ أُِحبُّ تَْعلَ

ُه  اَل لَ َحزَِن بُطْرُس، ألَنَّ يَُسوَع قَ ِني؟". فَ ا، أَتُِحبُّ ونَ َن يُ ا ِسْمَعاُن بْ ثَة: "يَ ُه َمرًَّة ثَالِ اَل لَ قَ

َك".  أُِحبُّ أيَنِّ  تَْعرُِف  َوأَنَْت  لَّ َيشء،  ُم كُ تَْعلَ أَنَْت  ا رَّب،  ُه: "يَ لَ َقاَل  فَ ِني؟  أَتُِحبُّ ثَالَث َمرَّات: 

ْنَت تَُشدُّ ِحزَاَمَك  ا، كُ ْنَت َشابًّ َك: ِحنَي كُ وُل لَ ُه يَُسوع: "إِرَْع ِخرَاِيف! أَلَحقَّ الَحقَّ أَقُ اَل لَ قَ

َك  لَ يَُشدُّ  وآَخُر  َديَْك  يَ ُسُط  بْ َستَ تَِشيخ،  ِحنَي  ولِكْن  تُِريد.  ُث  َحيْ إِىل  وتَِسرُي  َديَْك  يَ ِب

ُد  َمجِّ ِتي َسيُ ِة الَّ اَل يَُسوُع ذلَِك ُمشريًا إِىل املِيتَ ُث ال تُِريد". قَ ْذَهُب ِبَك إِىل َحيْ ِحزاَمَك، ويَ

ْعِني!".  ُه: "إِتْبَ لَ اَل  قَ ثُمَّ  بُطْرُُس الله.  َها  ِب

بعُض األفكاِر للتأّمِل

لِيَسوعَ، فَال  لِيَسوَع ال يُرتجُم إّال ِمن ِخالِل الرِعايِة. وكذلَِك ُحبِّي أنا  ܀ إنَّ ُحبَّ بُطرَس 

ُه ِمن ِخالِل ِخدَمِة  َك يا يَسوع"، بَل َحريٌّ يب أَن أُتَرِجَم ُحبِّي لَ ُه: "أُِحبُّ يَكفي أَن أَقوَل لَ

ا... ا وَهميًّ َرتَجُم، يَبقى ُحبًّ "إخوِة يسوَع الصغارِ". فالحبُّ الَّذي ال يُ

ا بالُصعوباِت، ِألَنَّ الُحبَّ  ريًقا مليئً ٍم، طَ ܀ قَد يكوُن طريُق الُحبِّ طَريَق ُجلُجلٍة، طَريَق أَلَ

ُم والَعنُي  ألَّ تَ اء. فالَقلُب الَّذي يَ ذِل الَذاِت ِمن أجِل األَِحبّ بَ َم َمع يسوَع املسيِح هَو ِب األَعظَ

. رَِة بالُحبِّ َجذِّ ِة اإلنساِن املُتَ يَّ ِتي تَدمُع ُهام دليٌل عىل ُروحانِ الّ

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

َجَسَدك  ُهْم  تَ يْ َوأَْعطَ ونََك،  ُحبُّ يُ يَن  الذِّ وَب  لُ قُ رَّْحَت  فَ املَِجيدِة  اِمِتَك  يَ ِق ِب َمْن  ا  يَ نَْشُكرَُك 

َوارَْعهم  ِمرياثََك  ارِْك  َوبَ َك،  َشْعبَ  ، رَبُّ ا  يَ َخلّْص،  اِة.  َوالَحيَ اَمِة  يَ الِق ُعْربُوَن  َوَدَمَك  الَحيَّ 

ْعُهم إِىل األَبَد. آمني.                                    (صالة �ساء مخ�س احلوار�ني، زمن القيامة). َوارْفَ

ترتيلة الختام
(لحن: باعوت مار افرام - إقبل ربّنا الحّنان) 

الخالِْق! تَصميُم  لَوال  تَاريُخ اإلنساِن  ما 

ْق! يف القِرب واألَكفاِن لُجُّ َديُجوٍر خانِ

اها َشوٌق َحارِْق: م أَجياْل لَظَّ ْم أَدهارٍ، كَ كَ

ٌح شارِْق؟ يُل األَْهواْل؟ يَطِويِه ُصبْ لَ َهْل يُطَوى 

܀܀܀

وْر النُّ يُجوْر صاَر اليوَم َعْدن  كان َمثوانا الدَّ

اجي املَنُشودُ: "نُوٌر ِمْن نُورْ" َر املَثْوى الدَّ وَّ نَ

ِب اإلِنساْن قلْ إِقفاَل  ِر  بالُكْف اللُه  شاَء 

نُوِر اإلمِياْن! ِمن  َحتَّى يَحظى بالِربِّ فيضاً 

(صالة نصف نهار مجعة احلوار�ني، زمن القيامة).



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

ا  َن تَ يْ أَْحيَ فَ ا  نَّ كُ ِتنَي  َمائِ وَاملُْحِيي:  الَحيَّ  همَّ  اللَّ نَشُكرَُك، 

ا  ْدتََن أََع ِقياَمِتَك، َمطروِديَن فَ ا ِب َن َهْجتَ أَبْ نَي فَ َك، َمْحُزونِ وْتِ مِبَ

اة،  لغ الَحيَ بْ أْن نَ ا ِب َن يْ ِعْم َعلَ ِجيِئَك أنْ ة. مِبَ امِئَ اِة الدَّ إِىل الَحيَ

وس، إىل األبد. آمني.  َك املَْجَد َوإِىل أبيك َوُروِحك الَحّي الُقدُّ يْ َع إِلَ رَنْفَ فَ

(صالة �ساء إث�ني احلوارّ�ني، زمن القيامة) 

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

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

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

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

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

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً
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٣

ترتيلة األحد
(لحن َدْحُط لُو نِْحِط – سلوى القلوب)

َعاِم: ْعَد الطَّ اَل لِِكيَفا، بَ الِم قَ َحريَه، رَبُّ السَّ قُرَْب البُ

َف أَنَْكرَْت َربَّْك؟! يْ ْك! ِباألْمِس كَ ْد ِيل ُحبَّ يَفا، أَكِّ ِميِذي كِ لْ تِ

܀܀܀
يُم! َغْوِر ِرسِّي أَنَْت َعلِ ، ُمقيُم! ِب ، رَبِّ إيِنِّ ِيف الُحبِّ

ْك! َت ُحبَّ ِبي أَْشَعلْ لْ ِكْن ِيف قَ أَنَْكرُْت أيَنِّ أَْعرُِف دَْربَْك! لَ

܀܀܀
اِش: عاجِ، رَاعي الِكبَ اَل ثَالثًا رَبُّ الِخراِف، رَاِعي النِّ قَ

اِيش! بَ َعاِجي، إِرَْع كِ ْخرُ، إِرَْع ِخرَايف، إِرَْع نِ ِسْمَعاُن الصَّ

(صالة صباح أر�عاء احلوارّ�ني، زمن القيامة)

المزمور ١٤١ / ١-٦ و ٨
يَك. يَك َرصَخُت فأَْرسْع إَِيلَّ، أَْصغِ إِىل َصويت حنَي أَرصُُخ إِلَ ، إِلَ ܀ يا رَبِّ

يَّ تَقِدمَة َمساء. فَّ ُكْن َصاليت بَخورًا أَماَمَك ورَفُع كَ تَ ܀ لِ

. ْم يا رَبِّ حارًِسا عىل فَمي وراِقْب باَب َشَفتَيَّ ܀ أَِق

َل  ِة اآلثَام. حاىش يل أَن آكُ َعلَ ّ مع الرِّجاِل فَ لْبي إِىل اإلساءَة إِىل اْرتكاِب أَْعامِل الرشَّ ْل قَ ܀ ال مُتِ

باتِهم! يِّ ِمن طَ

هم. ئاتِ ئَالَّ أَشَرتَِك يف َسيِّ يِر رأيس لِ ِّ ْن َزيُت الرشِّ َزيِّ َوبِّْخني وال يُ ِرضبْني البارُّ رَحَمًة ِمنه ويُ يَ ܀ لِ

د ِبَك اْعتََصمُت فال تَسِفْك نَْفيس. يِّ يَك َعيناَي أيّها الرَّّب السَّ ܀ إِلَ

܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ٢: ١- ١٠)

ُة اللَّه وال ُهَو ِمَن  ُه َعِطيَّ َس ِمْنُكم، إِنَّ يْ ان: وهَذا لَ ِة اإلمِْيَ ُصوَن ِبواِسطَ م ُمَخلَّ تُ عَمِة أَنْ النِّ "ِب

لِألَْعاَمِل  يَُسوَع  املَِسيِح  يف  ْقَنا  ُخلِ ْد  قَ ُعُه،  ُصْن نَْحُن  ا  َن ألَنَّ أََحد؛  ِخَر  ْفتَ يَ ئَالَّ  لِ األَْعاَمل، 

فيَها". َك  نَْسلُ لِيَك  َها  فأََعدَّ ُه  اللَّ َق  َسبَ التي  الَِحة،  الصَّ

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢١/ ١٥-١٩)  

ِمامَّ  رَثَ  أَكْ ِني  أَتُِحبُّ ا،  ونَ يُ َن  بْ ِسْمَعاُن  ا  "يَ بُطْرُس:  لِِسْمَعاَن  يَُسوُع  اَل  قَ الَغَداء،  ْعَد  بَ

"إِرَْع  يَُسوع:  ُه  لَ اَل  قَ َك".  أُِحبُّ أيَنِّ  ُم  تَْعلَ أَنَْت  رَّب،  ا  يَ َعم،  "نَ ُه:  لَ اَل  قَ هؤُالء؟".  ِني  ِحبُّ يُ

أَنَْت  رَّب،  ا  يَ َعْم  "نَ ُه:  لَ اَل  قَ ِني؟".  أَتُِحبُّ ا،  ونَ يُ َن  بْ ِسْمَعاُن  ا  "يَ ًة:  يَ ثَانِ َمرًَّة  ُه  لَ اَل  قَ ُحْماليِن". 

َعاِجي!". ُه يَُسوع: "إِرَْع نِ اَل لَ َك". قَ ُم أيَنِّ أُِحبُّ تَْعلَ

ُه  اَل لَ َحزَِن بُطْرُس، ألَنَّ يَُسوَع قَ ِني؟". فَ ا، أَتُِحبُّ ونَ َن يُ ا ِسْمَعاُن بْ ثَة: "يَ ُه َمرًَّة ثَالِ اَل لَ قَ

َك".  أُِحبُّ أيَنِّ  تَْعرُِف  َوأَنَْت  لَّ َيشء،  ُم كُ تَْعلَ أَنَْت  ا رَّب،  ُه: "يَ لَ َقاَل  فَ ِني؟  أَتُِحبُّ ثَالَث َمرَّات: 

ْنَت تَُشدُّ ِحزَاَمَك  ا، كُ ْنَت َشابًّ َك: ِحنَي كُ وُل لَ ُه يَُسوع: "إِرَْع ِخرَاِيف! أَلَحقَّ الَحقَّ أَقُ اَل لَ قَ

َك  لَ يَُشدُّ  وآَخُر  َديَْك  يَ ُسُط  بْ َستَ تَِشيخ،  ِحنَي  ولِكْن  تُِريد.  ُث  َحيْ إِىل  وتَِسرُي  َديَْك  يَ ِب

ُد  َمجِّ ِتي َسيُ ِة الَّ اَل يَُسوُع ذلَِك ُمشريًا إِىل املِيتَ ُث ال تُِريد". قَ ْذَهُب ِبَك إِىل َحيْ ِحزاَمَك، ويَ

ْعِني!".  ُه: "إِتْبَ لَ اَل  قَ ثُمَّ  بُطْرُُس الله.  َها  ِب

بعُض األفكاِر للتأّمِل

لِيَسوعَ، فَال  لِيَسوَع ال يُرتجُم إّال ِمن ِخالِل الرِعايِة. وكذلَِك ُحبِّي أنا  ܀ إنَّ ُحبَّ بُطرَس 

ُه ِمن ِخالِل ِخدَمِة  َك يا يَسوع"، بَل َحريٌّ يب أَن أُتَرِجَم ُحبِّي لَ ُه: "أُِحبُّ يَكفي أَن أَقوَل لَ

ا... ا وَهميًّ َرتَجُم، يَبقى ُحبًّ "إخوِة يسوَع الصغارِ". فالحبُّ الَّذي ال يُ

ا بالُصعوباِت، ِألَنَّ الُحبَّ  ريًقا مليئً ٍم، طَ ܀ قَد يكوُن طريُق الُحبِّ طَريَق ُجلُجلٍة، طَريَق أَلَ

ُم والَعنُي  ألَّ تَ اء. فالَقلُب الَّذي يَ ذِل الَذاِت ِمن أجِل األَِحبّ بَ َم َمع يسوَع املسيِح هَو ِب األَعظَ

. رَِة بالُحبِّ َجذِّ ِة اإلنساِن املُتَ يَّ ِتي تَدمُع ُهام دليٌل عىل ُروحانِ الّ

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

َجَسَدك  ُهْم  تَ يْ َوأَْعطَ ونََك،  ُحبُّ يُ يَن  الذِّ وَب  لُ قُ رَّْحَت  فَ املَِجيدِة  اِمِتَك  يَ ِق ِب َمْن  ا  يَ نَْشُكرَُك 

َوارَْعهم  ِمرياثََك  ارِْك  َوبَ َك،  َشْعبَ  ، رَبُّ ا  يَ َخلّْص،  اِة.  َوالَحيَ اَمِة  يَ الِق ُعْربُوَن  َوَدَمَك  الَحيَّ 

ْعُهم إِىل األَبَد. آمني.                                    (صالة �ساء مخ�س احلوار�ني، زمن القيامة). َوارْفَ

ترتيلة الختام
(لحن: باعوت مار افرام - إقبل ربّنا الحّنان) 

الخالِْق! تَصميُم  لَوال  تَاريُخ اإلنساِن  ما 

ْق! يف القِرب واألَكفاِن لُجُّ َديُجوٍر خانِ

اها َشوٌق َحارِْق: م أَجياْل لَظَّ ْم أَدهارٍ، كَ كَ

ٌح شارِْق؟ يُل األَْهواْل؟ يَطِويِه ُصبْ لَ َهْل يُطَوى 

܀܀܀

وْر النُّ يُجوْر صاَر اليوَم َعْدن  كان َمثوانا الدَّ

اجي املَنُشودُ: "نُوٌر ِمْن نُورْ" َر املَثْوى الدَّ وَّ نَ

ِب اإلِنساْن قلْ إِقفاَل  ِر  بالُكْف اللُه  شاَء 

نُوِر اإلمِياْن! ِمن  َحتَّى يَحظى بالِربِّ فيضاً 

(صالة نصف نهار مجعة احلوار�ني، زمن القيامة).

األحد الخامس من زمن القيامة: تسليم الرعاية لبطرس



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

ا  َن تَ يْ أَْحيَ فَ ا  نَّ كُ ِتنَي  َمائِ وَاملُْحِيي:  الَحيَّ  همَّ  اللَّ نَشُكرَُك، 

ا  ْدتََن أََع ِقياَمِتَك، َمطروِديَن فَ ا ِب َن َهْجتَ أَبْ نَي فَ َك، َمْحُزونِ وْتِ مِبَ

اة،  لغ الَحيَ بْ أْن نَ ا ِب َن يْ ِعْم َعلَ ِجيِئَك أنْ ة. مِبَ امِئَ اِة الدَّ إِىل الَحيَ

وس، إىل األبد. آمني.  َك املَْجَد َوإِىل أبيك َوُروِحك الَحّي الُقدُّ يْ َع إِلَ رَنْفَ فَ

(صالة �ساء إث�ني احلوارّ�ني، زمن القيامة) 

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

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

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

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

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

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً
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٤

ترتيلة األحد
(لحن َدْحُط لُو نِْحِط – سلوى القلوب)

َعاِم: ْعَد الطَّ اَل لِِكيَفا، بَ الِم قَ َحريَه، رَبُّ السَّ قُرَْب البُ

َف أَنَْكرَْت َربَّْك؟! يْ ْك! ِباألْمِس كَ ْد ِيل ُحبَّ يَفا، أَكِّ ِميِذي كِ لْ تِ

܀܀܀
يُم! َغْوِر ِرسِّي أَنَْت َعلِ ، ُمقيُم! ِب ، رَبِّ إيِنِّ ِيف الُحبِّ

ْك! َت ُحبَّ ِبي أَْشَعلْ لْ ِكْن ِيف قَ أَنَْكرُْت أيَنِّ أَْعرُِف دَْربَْك! لَ

܀܀܀
اِش: عاجِ، رَاعي الِكبَ اَل ثَالثًا رَبُّ الِخراِف، رَاِعي النِّ قَ

اِيش! بَ َعاِجي، إِرَْع كِ ْخرُ، إِرَْع ِخرَايف، إِرَْع نِ ِسْمَعاُن الصَّ

(صالة صباح أر�عاء احلوارّ�ني، زمن القيامة)

المزمور ١٤١ / ١-٦ و ٨
يَك. يَك َرصَخُت فأَْرسْع إَِيلَّ، أَْصغِ إِىل َصويت حنَي أَرصُُخ إِلَ ، إِلَ ܀ يا رَبِّ

يَّ تَقِدمَة َمساء. فَّ ُكْن َصاليت بَخورًا أَماَمَك ورَفُع كَ تَ ܀ لِ

. ْم يا رَبِّ حارًِسا عىل فَمي وراِقْب باَب َشَفتَيَّ ܀ أَِق

َل  ِة اآلثَام. حاىش يل أَن آكُ َعلَ ّ مع الرِّجاِل فَ لْبي إِىل اإلساءَة إِىل اْرتكاِب أَْعامِل الرشَّ ْل قَ ܀ ال مُتِ

باتِهم! يِّ ِمن طَ

هم. ئاتِ ئَالَّ أَشَرتَِك يف َسيِّ يِر رأيس لِ ِّ ْن َزيُت الرشِّ َزيِّ َوبِّْخني وال يُ ِرضبْني البارُّ رَحَمًة ِمنه ويُ يَ ܀ لِ

د ِبَك اْعتََصمُت فال تَسِفْك نَْفيس. يِّ يَك َعيناَي أيّها الرَّّب السَّ ܀ إِلَ

܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ٢: ١- ١٠)

ُة اللَّه وال ُهَو ِمَن  ُه َعِطيَّ َس ِمْنُكم، إِنَّ يْ ان: وهَذا لَ ِة اإلمِْيَ ُصوَن ِبواِسطَ م ُمَخلَّ تُ عَمِة أَنْ النِّ "ِب

لِألَْعاَمِل  يَُسوَع  املَِسيِح  يف  ْقَنا  ُخلِ ْد  قَ ُعُه،  ُصْن نَْحُن  ا  َن ألَنَّ أََحد؛  ِخَر  ْفتَ يَ ئَالَّ  لِ األَْعاَمل، 

فيَها". َك  نَْسلُ لِيَك  َها  فأََعدَّ ُه  اللَّ َق  َسبَ التي  الَِحة،  الصَّ

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢١/ ١٥-١٩)  

ِمامَّ  رَثَ  أَكْ ِني  أَتُِحبُّ ا،  ونَ يُ َن  بْ ِسْمَعاُن  ا  "يَ بُطْرُس:  لِِسْمَعاَن  يَُسوُع  اَل  قَ الَغَداء،  ْعَد  بَ

"إِرَْع  يَُسوع:  ُه  لَ اَل  قَ َك".  أُِحبُّ أيَنِّ  ُم  تَْعلَ أَنَْت  رَّب،  ا  يَ َعم،  "نَ ُه:  لَ اَل  قَ هؤُالء؟".  ِني  ِحبُّ يُ

أَنَْت  رَّب،  ا  يَ َعْم  "نَ ُه:  لَ اَل  قَ ِني؟".  أَتُِحبُّ ا،  ونَ يُ َن  بْ ِسْمَعاُن  ا  "يَ ًة:  يَ ثَانِ َمرًَّة  ُه  لَ اَل  قَ ُحْماليِن". 

َعاِجي!". ُه يَُسوع: "إِرَْع نِ اَل لَ َك". قَ ُم أيَنِّ أُِحبُّ تَْعلَ

ُه  اَل لَ َحزَِن بُطْرُس، ألَنَّ يَُسوَع قَ ِني؟". فَ ا، أَتُِحبُّ ونَ َن يُ ا ِسْمَعاُن بْ ثَة: "يَ ُه َمرًَّة ثَالِ اَل لَ قَ

َك".  أُِحبُّ أيَنِّ  تَْعرُِف  َوأَنَْت  لَّ َيشء،  ُم كُ تَْعلَ أَنَْت  ا رَّب،  ُه: "يَ لَ َقاَل  فَ ِني؟  أَتُِحبُّ ثَالَث َمرَّات: 

ْنَت تَُشدُّ ِحزَاَمَك  ا، كُ ْنَت َشابًّ َك: ِحنَي كُ وُل لَ ُه يَُسوع: "إِرَْع ِخرَاِيف! أَلَحقَّ الَحقَّ أَقُ اَل لَ قَ

َك  لَ يَُشدُّ  وآَخُر  َديَْك  يَ ُسُط  بْ َستَ تَِشيخ،  ِحنَي  ولِكْن  تُِريد.  ُث  َحيْ إِىل  وتَِسرُي  َديَْك  يَ ِب

ُد  َمجِّ ِتي َسيُ ِة الَّ اَل يَُسوُع ذلَِك ُمشريًا إِىل املِيتَ ُث ال تُِريد". قَ ْذَهُب ِبَك إِىل َحيْ ِحزاَمَك، ويَ

ْعِني!".  ُه: "إِتْبَ لَ اَل  قَ ثُمَّ  بُطْرُُس الله.  َها  ِب

بعُض األفكاِر للتأّمِل

لِيَسوعَ، فَال  لِيَسوَع ال يُرتجُم إّال ِمن ِخالِل الرِعايِة. وكذلَِك ُحبِّي أنا  ܀ إنَّ ُحبَّ بُطرَس 

ُه ِمن ِخالِل ِخدَمِة  َك يا يَسوع"، بَل َحريٌّ يب أَن أُتَرِجَم ُحبِّي لَ ُه: "أُِحبُّ يَكفي أَن أَقوَل لَ

ا... ا وَهميًّ َرتَجُم، يَبقى ُحبًّ "إخوِة يسوَع الصغارِ". فالحبُّ الَّذي ال يُ

ا بالُصعوباِت، ِألَنَّ الُحبَّ  ريًقا مليئً ٍم، طَ ܀ قَد يكوُن طريُق الُحبِّ طَريَق ُجلُجلٍة، طَريَق أَلَ

ُم والَعنُي  ألَّ تَ اء. فالَقلُب الَّذي يَ ذِل الَذاِت ِمن أجِل األَِحبّ بَ َم َمع يسوَع املسيِح هَو ِب األَعظَ

. رَِة بالُحبِّ َجذِّ ِة اإلنساِن املُتَ يَّ ِتي تَدمُع ُهام دليٌل عىل ُروحانِ الّ

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

َجَسَدك  ُهْم  تَ يْ َوأَْعطَ ونََك،  ُحبُّ يُ يَن  الذِّ وَب  لُ قُ رَّْحَت  فَ املَِجيدِة  اِمِتَك  يَ ِق ِب َمْن  ا  يَ نَْشُكرَُك 

َوارَْعهم  ِمرياثََك  ارِْك  َوبَ َك،  َشْعبَ  ، رَبُّ ا  يَ َخلّْص،  اِة.  َوالَحيَ اَمِة  يَ الِق ُعْربُوَن  َوَدَمَك  الَحيَّ 

ْعُهم إِىل األَبَد. آمني.                                    (صالة �ساء مخ�س احلوار�ني، زمن القيامة). َوارْفَ

ترتيلة الختام
(لحن: باعوت مار افرام - إقبل ربّنا الحّنان) 

الخالِْق! تَصميُم  لَوال  تَاريُخ اإلنساِن  ما 

ْق! يف القِرب واألَكفاِن لُجُّ َديُجوٍر خانِ

اها َشوٌق َحارِْق: م أَجياْل لَظَّ ْم أَدهارٍ، كَ كَ

ٌح شارِْق؟ يُل األَْهواْل؟ يَطِويِه ُصبْ لَ َهْل يُطَوى 

܀܀܀

وْر النُّ يُجوْر صاَر اليوَم َعْدن  كان َمثوانا الدَّ

اجي املَنُشودُ: "نُوٌر ِمْن نُورْ" َر املَثْوى الدَّ وَّ نَ

ِب اإلِنساْن قلْ إِقفاَل  ِر  بالُكْف اللُه  شاَء 

نُوِر اإلمِياْن! ِمن  َحتَّى يَحظى بالِربِّ فيضاً 

(صالة نصف نهار مجعة احلوار�ني، زمن القيامة).

األحد الخامس من زمن القيامة: تسليم الرعاية لبطرس



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

ا  َن تَ يْ أَْحيَ فَ ا  نَّ كُ ِتنَي  َمائِ وَاملُْحِيي:  الَحيَّ  همَّ  اللَّ نَشُكرَُك، 

ا  ْدتََن أََع ِقياَمِتَك، َمطروِديَن فَ ا ِب َن َهْجتَ أَبْ نَي فَ َك، َمْحُزونِ وْتِ مِبَ

اة،  لغ الَحيَ بْ أْن نَ ا ِب َن يْ ِعْم َعلَ ِجيِئَك أنْ ة. مِبَ امِئَ اِة الدَّ إِىل الَحيَ

وس، إىل األبد. آمني.  َك املَْجَد َوإِىل أبيك َوُروِحك الَحّي الُقدُّ يْ َع إِلَ رَنْفَ فَ

(صالة �ساء إث�ني احلوارّ�ني، زمن القيامة) 

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
(لحن َدْحُط لُو نِْحِط – سلوى القلوب)

َعاِم: ْعَد الطَّ اَل لِِكيَفا، بَ الِم قَ َحريَه، رَبُّ السَّ قُرَْب البُ

َف أَنَْكرَْت َربَّْك؟! يْ ْك! ِباألْمِس كَ ْد ِيل ُحبَّ يَفا، أَكِّ ِميِذي كِ لْ تِ

܀܀܀
يُم! َغْوِر ِرسِّي أَنَْت َعلِ ، ُمقيُم! ِب ، رَبِّ إيِنِّ ِيف الُحبِّ

ْك! َت ُحبَّ ِبي أَْشَعلْ لْ ِكْن ِيف قَ أَنَْكرُْت أيَنِّ أَْعرُِف دَْربَْك! لَ

܀܀܀
اِش: عاجِ، رَاعي الِكبَ اَل ثَالثًا رَبُّ الِخراِف، رَاِعي النِّ قَ

اِيش! بَ َعاِجي، إِرَْع كِ ْخرُ، إِرَْع ِخرَايف، إِرَْع نِ ِسْمَعاُن الصَّ

(صالة صباح أر�عاء احلوارّ�ني، زمن القيامة)

المزمور ١٤١ / ١-٦ و ٨
يَك. يَك َرصَخُت فأَْرسْع إَِيلَّ، أَْصغِ إِىل َصويت حنَي أَرصُُخ إِلَ ، إِلَ ܀ يا رَبِّ

يَّ تَقِدمَة َمساء. فَّ ُكْن َصاليت بَخورًا أَماَمَك ورَفُع كَ تَ ܀ لِ

. ْم يا رَبِّ حارًِسا عىل فَمي وراِقْب باَب َشَفتَيَّ ܀ أَِق

َل  ِة اآلثَام. حاىش يل أَن آكُ َعلَ ّ مع الرِّجاِل فَ لْبي إِىل اإلساءَة إِىل اْرتكاِب أَْعامِل الرشَّ ْل قَ ܀ ال مُتِ

باتِهم! يِّ ِمن طَ

هم. ئاتِ ئَالَّ أَشَرتَِك يف َسيِّ يِر رأيس لِ ِّ ْن َزيُت الرشِّ َزيِّ َوبِّْخني وال يُ ِرضبْني البارُّ رَحَمًة ِمنه ويُ يَ ܀ لِ

د ِبَك اْعتََصمُت فال تَسِفْك نَْفيس. يِّ يَك َعيناَي أيّها الرَّّب السَّ ܀ إِلَ

܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ٢: ١- ١٠)

ُة اللَّه وال ُهَو ِمَن  ُه َعِطيَّ َس ِمْنُكم، إِنَّ يْ ان: وهَذا لَ ِة اإلمِْيَ ُصوَن ِبواِسطَ م ُمَخلَّ تُ عَمِة أَنْ النِّ "ِب

لِألَْعاَمِل  يَُسوَع  املَِسيِح  يف  ْقَنا  ُخلِ ْد  قَ ُعُه،  ُصْن نَْحُن  ا  َن ألَنَّ أََحد؛  ِخَر  ْفتَ يَ ئَالَّ  لِ األَْعاَمل، 

فيَها". َك  نَْسلُ لِيَك  َها  فأََعدَّ ُه  اللَّ َق  َسبَ التي  الَِحة،  الصَّ

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢١/ ١٥-١٩)  

ِمامَّ  رَثَ  أَكْ ِني  أَتُِحبُّ ا،  ونَ يُ َن  بْ ِسْمَعاُن  ا  "يَ بُطْرُس:  لِِسْمَعاَن  يَُسوُع  اَل  قَ الَغَداء،  ْعَد  بَ

"إِرَْع  يَُسوع:  ُه  لَ اَل  قَ َك".  أُِحبُّ أيَنِّ  ُم  تَْعلَ أَنَْت  رَّب،  ا  يَ َعم،  "نَ ُه:  لَ اَل  قَ هؤُالء؟".  ِني  ِحبُّ يُ

أَنَْت  رَّب،  ا  يَ َعْم  "نَ ُه:  لَ اَل  قَ ِني؟".  أَتُِحبُّ ا،  ونَ يُ َن  بْ ِسْمَعاُن  ا  "يَ ًة:  يَ ثَانِ َمرًَّة  ُه  لَ اَل  قَ ُحْماليِن". 

َعاِجي!". ُه يَُسوع: "إِرَْع نِ اَل لَ َك". قَ ُم أيَنِّ أُِحبُّ تَْعلَ

ُه  اَل لَ َحزَِن بُطْرُس، ألَنَّ يَُسوَع قَ ِني؟". فَ ا، أَتُِحبُّ ونَ َن يُ ا ِسْمَعاُن بْ ثَة: "يَ ُه َمرًَّة ثَالِ اَل لَ قَ

َك".  أُِحبُّ أيَنِّ  تَْعرُِف  َوأَنَْت  لَّ َيشء،  ُم كُ تَْعلَ أَنَْت  ا رَّب،  ُه: "يَ لَ َقاَل  فَ ِني؟  أَتُِحبُّ ثَالَث َمرَّات: 

ْنَت تَُشدُّ ِحزَاَمَك  ا، كُ ْنَت َشابًّ َك: ِحنَي كُ وُل لَ ُه يَُسوع: "إِرَْع ِخرَاِيف! أَلَحقَّ الَحقَّ أَقُ اَل لَ قَ

َك  لَ يَُشدُّ  وآَخُر  َديَْك  يَ ُسُط  بْ َستَ تَِشيخ،  ِحنَي  ولِكْن  تُِريد.  ُث  َحيْ إِىل  وتَِسرُي  َديَْك  يَ ِب

ُد  َمجِّ ِتي َسيُ ِة الَّ اَل يَُسوُع ذلَِك ُمشريًا إِىل املِيتَ ُث ال تُِريد". قَ ْذَهُب ِبَك إِىل َحيْ ِحزاَمَك، ويَ

ْعِني!".  ُه: "إِتْبَ لَ اَل  قَ ثُمَّ  بُطْرُُس الله.  َها  ِب

بعُض األفكاِر للتأّمِل

لِيَسوعَ، فَال  لِيَسوَع ال يُرتجُم إّال ِمن ِخالِل الرِعايِة. وكذلَِك ُحبِّي أنا  ܀ إنَّ ُحبَّ بُطرَس 

ُه ِمن ِخالِل ِخدَمِة  َك يا يَسوع"، بَل َحريٌّ يب أَن أُتَرِجَم ُحبِّي لَ ُه: "أُِحبُّ يَكفي أَن أَقوَل لَ

ا... ا وَهميًّ َرتَجُم، يَبقى ُحبًّ "إخوِة يسوَع الصغارِ". فالحبُّ الَّذي ال يُ

ا بالُصعوباِت، ِألَنَّ الُحبَّ  ريًقا مليئً ٍم، طَ ܀ قَد يكوُن طريُق الُحبِّ طَريَق ُجلُجلٍة، طَريَق أَلَ

ُم والَعنُي  ألَّ تَ اء. فالَقلُب الَّذي يَ ذِل الَذاِت ِمن أجِل األَِحبّ بَ َم َمع يسوَع املسيِح هَو ِب األَعظَ

. رَِة بالُحبِّ َجذِّ ِة اإلنساِن املُتَ يَّ ِتي تَدمُع ُهام دليٌل عىل ُروحانِ الّ

فرتة صمت وتأّمل (...)
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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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

َجَسَدك  ُهْم  تَ يْ َوأَْعطَ ونََك،  ُحبُّ يُ يَن  الذِّ وَب  لُ قُ رَّْحَت  فَ املَِجيدِة  اِمِتَك  يَ ِق ِب َمْن  ا  يَ نَْشُكرَُك 

َوارَْعهم  ِمرياثََك  ارِْك  َوبَ َك،  َشْعبَ  ، رَبُّ ا  يَ َخلّْص،  اِة.  َوالَحيَ اَمِة  يَ الِق ُعْربُوَن  َوَدَمَك  الَحيَّ 

ْعُهم إِىل األَبَد. آمني.                                    (صالة �ساء مخ�س احلوار�ني، زمن القيامة). َوارْفَ

ترتيلة الختام
(لحن: باعوت مار افرام - إقبل ربّنا الحّنان) 

الخالِْق! تَصميُم  لَوال  تَاريُخ اإلنساِن  ما 

ْق! يف القِرب واألَكفاِن لُجُّ َديُجوٍر خانِ

اها َشوٌق َحارِْق: م أَجياْل لَظَّ ْم أَدهارٍ، كَ كَ

ٌح شارِْق؟ يُل األَْهواْل؟ يَطِويِه ُصبْ لَ َهْل يُطَوى 

܀܀܀

وْر النُّ يُجوْر صاَر اليوَم َعْدن  كان َمثوانا الدَّ

اجي املَنُشودُ: "نُوٌر ِمْن نُورْ" َر املَثْوى الدَّ وَّ نَ

ِب اإلِنساْن قلْ إِقفاَل  ِر  بالُكْف اللُه  شاَء 

نُوِر اإلمِياْن! ِمن  َحتَّى يَحظى بالِربِّ فيضاً 

(صالة نصف نهار مجعة احلوار�ني، زمن القيامة).

األحد الخامس من زمن القيامة: تسليم الرعاية لبطرس



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

ا  َن تَ يْ أَْحيَ فَ ا  نَّ كُ ِتنَي  َمائِ وَاملُْحِيي:  الَحيَّ  همَّ  اللَّ نَشُكرَُك، 

ا  ْدتََن أََع ِقياَمِتَك، َمطروِديَن فَ ا ِب َن َهْجتَ أَبْ نَي فَ َك، َمْحُزونِ وْتِ مِبَ

اة،  لغ الَحيَ بْ أْن نَ ا ِب َن يْ ِعْم َعلَ ِجيِئَك أنْ ة. مِبَ امِئَ اِة الدَّ إِىل الَحيَ

وس، إىل األبد. آمني.  َك املَْجَد َوإِىل أبيك َوُروِحك الَحّي الُقدُّ يْ َع إِلَ رَنْفَ فَ

(صالة �ساء إث�ني احلوارّ�ني، زمن القيامة) 

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
(لحن َدْحُط لُو نِْحِط – سلوى القلوب)

َعاِم: ْعَد الطَّ اَل لِِكيَفا، بَ الِم قَ َحريَه، رَبُّ السَّ قُرَْب البُ

َف أَنَْكرَْت َربَّْك؟! يْ ْك! ِباألْمِس كَ ْد ِيل ُحبَّ يَفا، أَكِّ ِميِذي كِ لْ تِ

܀܀܀
يُم! َغْوِر ِرسِّي أَنَْت َعلِ ، ُمقيُم! ِب ، رَبِّ إيِنِّ ِيف الُحبِّ

ْك! َت ُحبَّ ِبي أَْشَعلْ لْ ِكْن ِيف قَ أَنَْكرُْت أيَنِّ أَْعرُِف دَْربَْك! لَ

܀܀܀
اِش: عاجِ، رَاعي الِكبَ اَل ثَالثًا رَبُّ الِخراِف، رَاِعي النِّ قَ

اِيش! بَ َعاِجي، إِرَْع كِ ْخرُ، إِرَْع ِخرَايف، إِرَْع نِ ِسْمَعاُن الصَّ

(صالة صباح أر�عاء احلوارّ�ني، زمن القيامة)

المزمور ١٤١ / ١-٦ و ٨
يَك. يَك َرصَخُت فأَْرسْع إَِيلَّ، أَْصغِ إِىل َصويت حنَي أَرصُُخ إِلَ ، إِلَ ܀ يا رَبِّ

يَّ تَقِدمَة َمساء. فَّ ُكْن َصاليت بَخورًا أَماَمَك ورَفُع كَ تَ ܀ لِ

. ْم يا رَبِّ حارًِسا عىل فَمي وراِقْب باَب َشَفتَيَّ ܀ أَِق

َل  ِة اآلثَام. حاىش يل أَن آكُ َعلَ ّ مع الرِّجاِل فَ لْبي إِىل اإلساءَة إِىل اْرتكاِب أَْعامِل الرشَّ ْل قَ ܀ ال مُتِ

باتِهم! يِّ ِمن طَ

هم. ئاتِ ئَالَّ أَشَرتَِك يف َسيِّ يِر رأيس لِ ِّ ْن َزيُت الرشِّ َزيِّ َوبِّْخني وال يُ ِرضبْني البارُّ رَحَمًة ِمنه ويُ يَ ܀ لِ

د ِبَك اْعتََصمُت فال تَسِفْك نَْفيس. يِّ يَك َعيناَي أيّها الرَّّب السَّ ܀ إِلَ

܀ املجُد لآلِب واالبِن والُروِح الُقُدِس مَن اآلَن وإىل األبد. أمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (أف ٢: ١- ١٠)

ُة اللَّه وال ُهَو ِمَن  ُه َعِطيَّ َس ِمْنُكم، إِنَّ يْ ان: وهَذا لَ ِة اإلمِْيَ ُصوَن ِبواِسطَ م ُمَخلَّ تُ عَمِة أَنْ النِّ "ِب

لِألَْعاَمِل  يَُسوَع  املَِسيِح  يف  ْقَنا  ُخلِ ْد  قَ ُعُه،  ُصْن نَْحُن  ا  َن ألَنَّ أََحد؛  ِخَر  ْفتَ يَ ئَالَّ  لِ األَْعاَمل، 

فيَها". َك  نَْسلُ لِيَك  َها  فأََعدَّ ُه  اللَّ َق  َسبَ التي  الَِحة،  الصَّ

     
       
          

  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ
(يو ٢١/ ١٥-١٩)  

ِمامَّ  رَثَ  أَكْ ِني  أَتُِحبُّ ا،  ونَ يُ َن  بْ ِسْمَعاُن  ا  "يَ بُطْرُس:  لِِسْمَعاَن  يَُسوُع  اَل  قَ الَغَداء،  ْعَد  بَ

"إِرَْع  يَُسوع:  ُه  لَ اَل  قَ َك".  أُِحبُّ أيَنِّ  ُم  تَْعلَ أَنَْت  رَّب،  ا  يَ َعم،  "نَ ُه:  لَ اَل  قَ هؤُالء؟".  ِني  ِحبُّ يُ

أَنَْت  رَّب،  ا  يَ َعْم  "نَ ُه:  لَ اَل  قَ ِني؟".  أَتُِحبُّ ا،  ونَ يُ َن  بْ ِسْمَعاُن  ا  "يَ ًة:  يَ ثَانِ َمرًَّة  ُه  لَ اَل  قَ ُحْماليِن". 

َعاِجي!". ُه يَُسوع: "إِرَْع نِ اَل لَ َك". قَ ُم أيَنِّ أُِحبُّ تَْعلَ

ُه  اَل لَ َحزَِن بُطْرُس، ألَنَّ يَُسوَع قَ ِني؟". فَ ا، أَتُِحبُّ ونَ َن يُ ا ِسْمَعاُن بْ ثَة: "يَ ُه َمرًَّة ثَالِ اَل لَ قَ

َك".  أُِحبُّ أيَنِّ  تَْعرُِف  َوأَنَْت  لَّ َيشء،  ُم كُ تَْعلَ أَنَْت  ا رَّب،  ُه: "يَ لَ َقاَل  فَ ِني؟  أَتُِحبُّ ثَالَث َمرَّات: 

ْنَت تَُشدُّ ِحزَاَمَك  ا، كُ ْنَت َشابًّ َك: ِحنَي كُ وُل لَ ُه يَُسوع: "إِرَْع ِخرَاِيف! أَلَحقَّ الَحقَّ أَقُ اَل لَ قَ

َك  لَ يَُشدُّ  وآَخُر  َديَْك  يَ ُسُط  بْ َستَ تَِشيخ،  ِحنَي  ولِكْن  تُِريد.  ُث  َحيْ إِىل  وتَِسرُي  َديَْك  يَ ِب

ُد  َمجِّ ِتي َسيُ ِة الَّ اَل يَُسوُع ذلَِك ُمشريًا إِىل املِيتَ ُث ال تُِريد". قَ ْذَهُب ِبَك إِىل َحيْ ِحزاَمَك، ويَ

ْعِني!".  ُه: "إِتْبَ لَ اَل  قَ ثُمَّ  بُطْرُُس الله.  َها  ِب

بعُض األفكاِر للتأّمِل

لِيَسوعَ، فَال  لِيَسوَع ال يُرتجُم إّال ِمن ِخالِل الرِعايِة. وكذلَِك ُحبِّي أنا  ܀ إنَّ ُحبَّ بُطرَس 

ُه ِمن ِخالِل ِخدَمِة  َك يا يَسوع"، بَل َحريٌّ يب أَن أُتَرِجَم ُحبِّي لَ ُه: "أُِحبُّ يَكفي أَن أَقوَل لَ

ا... ا وَهميًّ َرتَجُم، يَبقى ُحبًّ "إخوِة يسوَع الصغارِ". فالحبُّ الَّذي ال يُ

ا بالُصعوباِت، ِألَنَّ الُحبَّ  ريًقا مليئً ٍم، طَ ܀ قَد يكوُن طريُق الُحبِّ طَريَق ُجلُجلٍة، طَريَق أَلَ

ُم والَعنُي  ألَّ تَ اء. فالَقلُب الَّذي يَ ذِل الَذاِت ِمن أجِل األَِحبّ بَ َم َمع يسوَع املسيِح هَو ِب األَعظَ

. رَِة بالُحبِّ َجذِّ ِة اإلنساِن املُتَ يَّ ِتي تَدمُع ُهام دليٌل عىل ُروحانِ الّ

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  ِميتا  ِبيت  ِمْن  ْم  ْدقُ مشيُحا 
(أيُّها املسيُح الّذي قاَم من بَنِي األموات، إرَحمنا.)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)
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ا. ويَ لُ َكَة الَسامء،               ܀ َهلِ ܀ إفرَحي يا َملِ

ا. ويَ لُ يِه،  ܀ َهلِ ْحَقْقِت أْن تَحِملِ ܀ ِألنَّ الّذي استَ

ا. ويَ لُ اَل،                          ܀ َهلِ اَم كَام قَ ܀ قَد قَ

ا. ويَ لُ َنا،           ܀ َهلِ ܀ تََرضَِّعي إىل اللِه ِمْن أَجلِ

ا. ويَ لُ ُم الَعذراء،     ܀ َهلِ ِيل يا َمريَ ܀ إفرَِحي َوتََهلَّ

ا. ويَ لُ ا،                  ܀ ِهلَ اَم َحقًّ ܀ ِألنَّ الرَبَّ قَد قَ

َجَسَدك  ُهْم  تَ يْ َوأَْعطَ ونََك،  ُحبُّ يُ يَن  الذِّ وَب  لُ قُ رَّْحَت  فَ املَِجيدِة  اِمِتَك  يَ ِق ِب َمْن  ا  يَ نَْشُكرَُك 

َوارَْعهم  ِمرياثََك  ارِْك  َوبَ َك،  َشْعبَ  ، رَبُّ ا  يَ َخلّْص،  اِة.  َوالَحيَ اَمِة  يَ الِق ُعْربُوَن  َوَدَمَك  الَحيَّ 

ْعُهم إِىل األَبَد. آمني.                                    (صالة �ساء مخ�س احلوار�ني، زمن القيامة). َوارْفَ

ترتيلة الختام
(لحن: باعوت مار افرام - إقبل ربّنا الحّنان) 

الخالِْق! تَصميُم  لَوال  تَاريُخ اإلنساِن  ما 

ْق! يف القِرب واألَكفاِن لُجُّ َديُجوٍر خانِ

اها َشوٌق َحارِْق: م أَجياْل لَظَّ ْم أَدهارٍ، كَ كَ

ٌح شارِْق؟ يُل األَْهواْل؟ يَطِويِه ُصبْ لَ َهْل يُطَوى 

܀܀܀

وْر النُّ يُجوْر صاَر اليوَم َعْدن  كان َمثوانا الدَّ

اجي املَنُشودُ: "نُوٌر ِمْن نُورْ" َر املَثْوى الدَّ وَّ نَ

ِب اإلِنساْن قلْ إِقفاَل  ِر  بالُكْف اللُه  شاَء 

نُوِر اإلمِياْن! ِمن  َحتَّى يَحظى بالِربِّ فيضاً 

(صالة نصف نهار مجعة احلوار�ني، زمن القيامة).

األحد الخامس من زمن القيامة: تسليم الرعاية لبطرس


